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1 PERUSTIEDOT 

Ranta-asemakaavan selostus, joka koskee 3.2.2015 päivättyä ja 2.6.2015 tarkistettua 

ranta-asemakaavan karttaa. Ranta-asemakaava koskee Säkylän kunnan tiloja 783-401-

7-149 Rasinkangas sekä 783-404-2-156 Halavasato. Ranta-asemakaavalla muodostuu 

kortteli 3 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

1.1 SIJAINTI 

Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhä-

järven itärannalla. Alue jää kokonai-

suudessaan Pyhäjärven sekä maan-

tien 204 väliin. Suunnittelualue ra-

jautuu etelässä Säkylän ja Pöytyän 

kuntien rajaan. Matkaa Pöytyän 

Yläneen taajamaan on maantietä 

204 (Turunväylä) 7,0 km ja Säkylän 

keskustaan samaa tietä (Säkyläntie) 

14 km. 

 

Kaava laaditaan Säkylän kunnan 

tiloille 783-401-7-149 Rasinkangas 

sekä 783-404-2-156 Halavasato. 

 

 

 

1.2 KAAVOITUSTILANNE 

Maakuntakaavoitus 

Säkylän maakuntakaavoituksesta vastaa Satakuntaliitto. 

 

Aluetta koskeva Satakunnan maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 

17.12.2009 (§ 20). Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 30.11.2011. Maakunta-

kaava sai lainvoiman 13.3.2013. 

 

Maakuntakaavassa ei ole aluetta koskevia aluevarauksia eikä muita merkintöjä. Pyhäjärvi 

on kokonaisuudessaan merkitty Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi. 

 

Säkyläntien/Turunväylän varteen on osoitettu yhdysvesijohto ja siirtoviemäri. 

 

Yleiskaavoitus 

Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa eikä rantayleiskaavaa. Säkylän osayleiskaavan 

laadinta on päätetty käynnistää 12.11.2012. Kaava on valmisteluvaiheessa. Kaavaluon-

noksessa suunnittelualue on osoitettu ranta-asemakaavalla suunniteltavaksi alueeksi. 

 

Asemakaavoitus 

Alueelle ei ole laadittu aiemmin asemakaavaa eikä ranta-asemakaavaa. Alueen länsipuo-

lella on voimassa oleva Rannankulman ranta-asemakaavan alue. 
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1.3 MAANOMISTUS 

Kaavoitettavien tilojen maanomistajat ovat: 

783-401-7-149 Rasinkangas   Seppo Lehtovuori  

783-404-2-156  Halavasato   Kiinteistö Oy Halavasato 

 

Liite 1: Omistusoikeusselvitys 

 

Kiinteistö Oy Halavasato, koostuu kahdeksasta (8) osakkaasta, jotka ovat jakaneet kiin-

teistön hallinnanjakosopimuksella. Hallinnalliset rajat on merkitty maastossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halavasadon alueen rakennuskantaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasinkankaan alueen rakennuskantaa. 
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1.4 NYKYINEN RAKENNUSKANTA 

Kaavoitettavalla alueella on eri-ikäisiä loma-asuntoja, saunarakennuksia ja vajoja. Hala-

vasadon alueella on lisäksi yhteiseen käyttöön tarkoitettu keittokota. 

 

Rasinkangas: 

 - 3 loma-asuntoa, joista kahdessa on makuutiloja yläkerrassa:  

 kerrosalat noin 42, 30, 25 k-m2, yhteensä noin 97 k-m2 

 - 1 saunarakennus + saunakamari: kerrosala noin 18 k-m2 

 - 4 vajaa: kerrosalat yhteensä noin 28 k-m2 

 

Maanomistusyksikön rakennusten pinta-ala yhteensä noin 143 k-m2 

  

Halavasato: 

 - yhteensä 8 loma-asuntoa, kerrosalat noin 44, 50, 33, 43, 67, 42, 26, 45 k-m2,   

 yhteensä noin 350 k-m2 

 - yhteensä 13 vajaa, kerrosalat yhteensä noin 230 k-m2 

 

Maanomistusyksikön rakennusten pinta-ala yhteensä noin 580 k-m2 

 

Liite 4: Kartta rakennuskannasta 

Liite 5: Kuvia rakennuskannasta 

1.5 RAKENNUSJÄRJESTYS 

Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys on hyväksytty Euran, Köyliön ja Säkylän kunnanval-

tuustoissa 12.12.2011. 

 

Rakennusjärjestyksen mukaan ranta-alueella sijaitsevan lomarakennuksen rakennuspai-

kan rakennusoikeus on 140 m2. Rakennusoikeus lasketaan rakennusten maanpäällisenä 

kerrostasoalana. Lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen enintään 100 

m2 loma-asunnon, enintään 25 m2 saunarakennuksen ja enintään 20 m2 vierasmajan, 

kuitenkin enintään rakennusoikeuden verran.  

 

Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia 

kokonaisrakennusoikeuteen sisältyen. Rakennusten lukumäärä voi olla ranta-alueelle 

sijoittuvalla lomarakennuksen rakennuspaikalla enintään neljä rakennusta rakennusjär-

jestyksen vaatimukset täyttävää rakennuspaikkaa kohden. 

 

Mikäli rakennusoikeutta annetaan poikkeamisluvalla enemmän, ei rakentamisen tehok-

kuus saa kuitenkaan ylittää 10 % rakennuspaikan pinta-alasta vesistön ranta-alueella. 

 

Rakennusjärjestyksen mukaan muulla kuin ranta-alueella sijaitsevan lomarakennuksen 

rakennuspaikalla kokonaisrakennusoikeus on 15 % rakennuspaikan pinta-alasta.  

1.6 ALUEEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET 

Halavasadon alueella on varsin tiheään rakennettuja loma-asuntoja sekä niihin liittyviä 

vajoja ja muita rakennelmia. Alueeseen kuuluu lisäksi peltoa sekä alueen loma-

asukkaiden yhteiskäytössä oleva puutarha-alue sekä grillikota. 

Rasinkankaan alueella yleisilme on metsäisempi ja harvempi. Alueella sijaitsee kolme 

vanhaa loma-asuntoa ja yksi saunarakennus sekä muutama piharakennus. Kiinteistön 

ranta on luonnontilaista hiekkarantaa, joka on osittain vesijättömaata. 
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Halavasadon aluetta: keittokota, puutarhapalsta ja peltoalue taustalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasinkankaan aluetta Pyhäjärven rannalla. 

 

1.7 SELVITYKSET 

Alueen rakennukset ovat loma-asumiseen tarkoitettuja rakennuksia, jotka on rakennettu 

pääosin 1940-1960-luvuilla. Alueella ei ole tiedossa olevia suojeltavia rakennuksia eikä 

tunnettuja muinaismuistoja.  

Alueesta on laadittu luontoselvitys kaavan valmisteluvaiheessa. Alueella ei ole sellaisia 

luontoarvoja, jotka vaikuttaisivat kaavan sisältöön. 

 

Liite 2: Luontoselvitys  

Liite 4: Kartta rakennuskannasta 

Liite 5: Kuvia rakennuskannasta 

1.8 LIIKENNE 

Alueen rakennuspaikoille kuljetaan yksityistien (Nummirannantie) kautta lähellä kulkevalta 

maantieltä 204, jonka nimi Säkylän puolella on Säkyläntie ja Pöytyän puolella Turunväylä. 

Yksityistietä käyttävät myös kiinteistöt 2:184 sekä 16:0. 

1.9 POHJAKARTTA 

Kaavatyön alussa Sweco Ympäristö Oy laati mittausluokka 3:n mukaisen ranta-

asemakaavan pohjakartan 1:2000-mittakaavassa. Kartta on KKJ-koordinaatistossa kais-

tassa 1. Korkeusjärjestelmä on N60. Säkylän kunta hyväksyi pohjakartan __.__.2015. 
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2 TAVOITTEET 

Ranta-asemakaavan tavoitteena on riittävän yksityiskohtaisella suunnittelulla osoittaa 

loma-asumiseen liittyvä enimmäisrakennusoikeus ja rakennusalat eri rakennuksille sekä 

yhteiseen käyttöön varattavat alueet. Muita tavoitteita ovat alueen luonnonarvojen säilyt-

täminen ja rakentamisen sopeuttaminen ranta-alueen maisemaan.  

 

3 MITOITUS 

Suunnittelualueen tiloista Rasinkangas 7:149 sijaitsee rantavyöhykkeellä ja sillä on ranta-

viivaa yhteensä noin 70 metriä. Suunnittelualueen toinen kiinteistö Halavasato 2:156 ei 

ulotu rantaan vaan jää rannan takamaastoon.  

 

Halavasadon alueella on yhteensä 8 loma-asuntoyksikköä (8 lay) yhteisellä rakennuspai-

kalla. Osakkaat ovat jakaneet alueensa hallinnanjakosopimuksella. Halavasadon osalta 

kaavan suunnittelun perusteena on olemassa oleva tilanne ja rakennuskanta. Tavoittee-

na on mahdollistaa vähäinen lisärakentaminen tasapuolisesti kullekin pihapiirille sekä 

osoittaa yhteiseen käyttöön varattavat alueet ja rakentaminen.  

 

Maakuntakaavassa omarantaisen loma-asutuksen mitoitus on 0-8 loma-

asuntoyksikköä/kilometri ja yhteisrantaisena perustellusti suurempi. Suunnittelualueen 

rantaviivan pituuden (70 m) mukainen rantarakennuspaikkojen lukumäärä olisi näin ollen 

yksi. Rasinkankaan rantakiinteistön osalta suunnittelun perusteena on tilan nykyinen ra-

kentamistilanne. Alueella sijaitsee kolme loma-asuntoa, yksi saunarakennus ja useita 

piharakennuksia. Kahdessa loma-asunnossa on makuutilat yläkerrassa. Lisäksi saunara-

kennuksessa on saunakamari. Satakunnan museo on valmisteluvaiheessa tuonut esille, 

että alueella sijaitsee kolme alkuperäisessä asussa säilynyttä lomarakennusta, joiden 

säilymiselle tulisi luoda edellytykset.  

 

Rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan koko on vähintään 2000 m
2
 vesistön ran-

ta-alueelle rakennuspaikkaa muodostettaessa. Rasinkankaan tilan pinta-ala on noin 4200 

m
2
, joten kahden rakennuspaikan osoittaminen jo rakennetulle ja loma-asumiseen käyte-

tylle alueelle olisi tämän vuoksi perusteltua. Lisäksi Rasinkankaan ja rantaviivan välissä 

on vesijättömaata, jonka lunastaminen edelleen kasvattaisi rantakiinteistön pinta-alaa. 

 

Valmisteluvaiheessa saatujen lausuntojen, neuvottelujen ja arvioinnin perusteella päädy-

tään mitoituksen suhteen ratkaisuun, jolla Halavasadon tilalle osoitetaan kaksi loma-

asuntoyksikköä yhdelle jakamattomalle rakennuspaikalle. 

 

4 KAAVARATKAISU 

4.1 KESKEINEN SISÄLTÖ JA PERUSTEET 

Ranta-asemakaavalla on osoitettu tilojen enimmäisrakennusoikeus kappaleessa 3 esite-

tyin perustein. Varsinaista rakentamisesta vapaata rantaa ei ole voitu osoittaa rakenta-

mistilanteesta, muusta maankäytöstä ja kiinteistöjaotuksesta johtuen. Alueen itäpuolella 

on Rannankulman ranta-asemakaavan alue, johon sisältyy 150 metriä pitkä uimaranta-

alue sekä veneiden säilytyspaikka. Yleisenä alueena tämä ranta on myös Halavasadon 

kiinteistön käytettävissä.  
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4.2 MIELIPITEIDEN HUOMIOIMINEN 

Kaavaluonnoksesta antoivat lausuntonsa Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto, 

Satakunnan museo Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto. Muita osallisten mielipiteitä ei 

jätetty. Kooste lausunnoista ja niihin laaditut vastineet ovat liitteenä. Lausuntojen perus-

teella kaavaa on tarkennettu merkintöjen ja määräysten osalta.     

Kaavaehdotuksesta antoivat lausuntonsa Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto, 

Satakunnan museo ja Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Lausunnoista laadittiin vas-

tineet. Kaavaan tehtiin pieni tekninen tarkistus R-2-alueen lähimpänä maantietä olevan 

ra-rakennusalan etäisyyteen maantien keskiviivasta. 

 

Liite 7: Vastine kaavaluonnoksen mielipiteisiin ja lausuntoihin 

Liite 8: Vastine kaavaehdotuksen lausuntoihin 

 

4.3 ALUEVARAUKSET 

4.3.1 Korttelialueet 

Loma-asuntojen korttelialueena (RA-3) on osoitettu yksi kahden loma-asunnon raken-

nuspaikka Rasinkankaan tilan alueelle. Rakennuspaikan pinta-ala on yhteensä 4243 m
2
. 

 

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi loma-asuntoa, joiden yhteenlaskettu ker-

rosala on enintään 160 k-m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa lisäksi enintään yhden 25 

k-m2 saunarakennuksen, yhden 25 k-m2 vierasmajan ja yhden 20 k-m2 vajan. Raken-

nuspaikan enimmäisrakennusoikeus on kuitenkin yhteensä enintään 220 k-m2. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa lisäksi käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia 

enimmäisrakennusoikeuteen sisältyen. Uusien rakennusten enimmäismäärä rakennus-

paikalla on kuusi. Rakennusoikeuden ja rakennusten lukumäärän estämättä alueella saa 

säilyttää kolme vr-merkinnällä osoitettua rakennusta. 

Rakennuspaikkaa ei saa maanmittaustoimituksella jakaa osiin. 

 

Loma-alueena (R-2) on osoitettu Halavasadon tilan alue, jolle saa rakentaa loman- ja 

vapaa-ajan viettoa palvelevia rakennuksia. Aluetta ei saa maanmittaustoimituksella jakaa 

osiin.  

R-2-alueen pinta-ala on 11 241 m
2
. Alueelle on osoitettu rakennuspaikat yhteensä kah-

deksalle loma-asunnolle. Loma-asuntojen rakennuspaikat on jaettu hallinnanjakosopi-

muksella. Kunkin loma-asunnon rakennusalalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja 

enintään kolme piharakennusta. Alueen rakennusoikeus on yhteensä enintään 100 k-m2. 

 

Edellisten lisäksi R-2-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteistiloja varten 120 k-m
2
 

sekä puutarhaviljelyä varten 120 k-m
2
. R-2-alueen pinta-ala on yhteensä 11 241 m2. Täs-

tä yli puolet koostuu palstaviljelyyn ja yhteiseen oleskeluun tarkoitetuista alueista (le, rp). 

R-2-alueella on rakennusoikeutta yhteensä 1040 k-m
2
. Kerrosluku on I u1/2. 

4.3.2 Maa- ja metsätalousalueet  

Maa- ja metsätalousalueena on osoitettu Halavasadon alueesta maantiehen rajoittuva 

vyöhyke sekä metsäalue tilan pohjoisosassa. M-alueen pinta-ala on 13 132 m
2
. M-

alueella ei ole rakennusoikeutta. 
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4.3.3 Liikenne 

RA-3- ja R-2 -alueiden rakennuspaikoille kuljetaan Säkyläntieltä (204) Nummirannantietä 

pitkin. Kaavassa on osoitettu sitovana ajoyhteytenä tiet, joista osa kulkee rakennuspaik-

kojen läpi. Kaava-alueen läpi kuljetaan myös Rannankulman kaava-alueen rakennuspai-

koille ja uima-ranta-alueelle. 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Rakennuspaikalle saa rakentaa vesikäymälän, joka tulee liittää kunnallisen tai muun vesi-

huoltolaitoksen viemäriverkostoon. Ennen viemäriverkoston rakentamista jätevedet tulee 

johtaa umpitankkiin.  

Mikäli rakennuspaikalle ei rakenneta vesikäymälää, on rakennuspaikalle rakennettava 

kuivakäymälä tai vastaava. Ne on sijoitettava vähintään 30 metrin päähän rantaviivasta 

sekä siten, että ne eivät haittaa viereisten rakennuspaikkojen käyttöä. 

Sauna- ja pesuvesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön, vaan ne on johdettava vesihuolto-

laitoksen viemäriverkostoon tai imeytettävä rakennuspaikalla saostuskaivojen kautta 

maahan. 

Kompostoitava jäte voidaan kompostoida kiinteistöllä. Muu jäte on kuljetettava osoitet-

tuun jätekeräykseen. 

 

5 KAAVAN VAIKUTUKSET 

5.1 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA RAKENNETTUUN 

YMPÄRISTÖÖN 

Kaavan toteuttaminen säilyttää jo aikaisemmin varsin tiiviisti rakennetun loma-

asuntoalueen rakenteen. Alue on toteutunut 1940–1960-luvulla lomakylätyyppiseksi vailla 

merkittävää rakentamisen ohjaamista. Kaavan toteuttamisen myötä rakentamisen mah-

dollisuudet ja reunaehdot selkiytyvät alueella. Alueen rakennuskannan uusiutuessa muo-

dostuu yhtenäisiä pihapiirejä ja nykyistäkin eheämpi lomarakennusten kokonaisuus. Toi-

saalta kaavalla luodaan edellytyksiä alueen nykyisen rakennuskannan säilymiselle ja 

vähäiselle lisärakentamiselle tarpeen mukaan. 

5.2 VAIKUTUKSET LUONTOON JA MAISEMAAN 

Varsinaisesti luonnontilaista aluetta on vähän, koska alue on käytännössä kokonaan ra-

kennettu. Pihapiirien ulkopuoliset alueet ovat puutarhana tai peltoviljelykäytössä. Raken-

nuspaikkojen ja tien 204 väliin sekä alueen pohjoisosaan jää suojapuustoa. Myös pelto 

säilyy rakentamattomana. 

Rakennusalat on osoitettu rakennuspaikkakohtaisesti ottaen huomioon olemassa olevat 

rakennukset ja pihapiirit. Nykyiset rakennusalojen ulkopuolelle ulottuvat loma-asunnot ja 

muut rakennukset saavat olla paikallaan. Korvaavan uudisrakentamisen myötä pihapiirit 

tiivistyvät uudisrakennusten sijoittuessa kaavamerkintöjen mukaisesti. Rakennusluvan 

yhteydessä on kiinnitettävä huomiota rakennusten riittävään etäisyyteen rakennuspaikan 

rajoista ja rantaviivasta sekä rakennusten alimman lattiatason korkeusasemaan. Kaava-

määräyksissä on kiinnitetty huomiota rakennusten materiaalien soveltumiseen maise-

maan ja toisiinsa. 

5.3 VAIKUTUKSET NATURA 2000-ALUEESEEN 

Pyhäjärvi on kokonaisuudessaan merkitty Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi. 
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Pyhäjärven rantaa reunustaa Säkylän keskustasta suunnittelualueelle ulottuva lähes kat-

keamaton loma-asuntojen ja asuinrakennusten nauha, joka jatkuu vastaavalla tavalla 

Pöytyän puolelle. Ranta-asemakaavan mukainen rakentaminen ei volyyminsä tai sijoittu-

misensa puolesta poikkea muista vastaavasti sijoittuvista asuin- tai loma-asuntoalueista. 

Rannan käyttö virkistystarkoituksiin on vastaavaa kuin muuallakin lähialueen ranta-

vyöhykkeellä. Suunnittelualueen rantavyöhykkeelle ei sijoitu järven olosuhteita muuttavia, 

rehevöittäviä tai muuten vaarantavia toimintoja, eikä rannanosan edustalla ole linnustol-

taan tai muulta eliöstöltään merkittäviksi katsottavia esiintymisalueita (esim. lintuvesi) ei 

sillä voida katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia Natura-alueeseen.  

 

Johtopäätöksenä edellisestä voidaan todeta, että ranta-asemakaava ei heikennä niitä 

luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Natura-

arviointia ei tarvita. 

5.4 VAIKUTUKSET LIIKENTEEN JA TEKNISEN HUOLLON JÄRJESTÄMISEEN 

Kaavalla osoitetaan jo olemassa olevat ajoyhteydet alueen rakennuspaikoille ja Rannan-

kulman kaava-alueen uimaranta-alueelle. 

Kappaleessa 4.3.4 on esitetty yhdyskuntateknistä huoltoa koskevat kaavamääräykset. 

Niiden noudattamisen myötä alueen vesihuolto selkeytyy ja mahdolliset ympäristöriskit 

vähenevät. 

5.5 VAIKUTUKSET PALVELUIHIN JA TYÖPAIKKOIHIN 

Kaavan toteuttaminen uudisrakennuksia rakentamalla ja nykyisiä peruskorjaamalla vai-

kuttaa jonkin verran paikallisten palvelujen kysyntään ja työllisyyteen. 

 

5.6 KAAVAN MUUT VAIKUTUKSET 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmiin, 

sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen. 

 

6 KAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN 

6.1 KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLIISN ALUEIDEN KÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

Valtioneuvosto päätti 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tarkistetut 

tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tarkistettujen tavoitteiden toteuttamista tulee edistää 

maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tämä 

velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. 

 

Toteutuessaan ranta-asemakaava edistää jonkin verran kunnan taloudellista kasvua, 

elinkeinojen kehittymisedellytyksiä ja työllisyyttä silloin, kun alueelle rakennetaan. Muu-

toin vaikutus jää alueen suppeudesta johtuen vähäiseksi. 

 

6.2 KAAVAN SUHDE MUIHIN KAAVOIHIN 

Maakuntakaavassa ei ole aluetta koskevia aluevarauksia tai kaavamerkintöjä. Ranta-

asemakaava ei vaikuta maakuntakaavan toteutumiseen.  

Alueella ei ole voimassa yleiskaavatasoista kaavaa. Säkylän osayleiskaavan laadinta on 

päätetty käynnistää 12.11.2012. Kaava on valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnoksessa 

suunnittelualue on osoitettu ranta-asemakaavalla suunniteltavaksi alueeksi. 
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Suunnittelualueen itäpuolella on voimassa oleva Rannankulman ranta-asemakaavan 

alue, johon nyt laadittava ranta-asemakaava rajautuu ja kytkeytyy. Nyt laadittavassa kaa-

vassa on huomioitu alueiden kytkeytyminen toisiinsa. 

 

6.3 KAAVAN SUHDE KUNNAN MUUHUN SUUNNITTELUUN 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta kunnan muuhun suunnitteluun. Alueen liittämis-

mahdollisuus kunnalliseen vesihuoltoverkostoon tulevaisuudessa tulee turvata. 

 

7 TOTEUTUS 

7.1 AJOITUS 

Kaavan toteuttaminen on maanomistajien asia. 

7.2 TOTEUTUSTA OHJAAVAT SUUNNITELMAT 

Alueen rakentamista ohjaavia muita suunnitelmia ei laadita. Rakentaminen tapahtuu 

normaalilla lupamenettelyllä. 

 

8 SUUNNITTELUN VAIHEET 

8.1 ALOITUS 

- Kaavan laadinta käynnistettiin yksityisten maanomistajien aloitteesta kesällä 2013. 

- Suunnittelualueesta laadittiin asemakaavan pohjakartta talvella 2013-14. 

- Kaavan tavoitteista keskusteltiin maanomistajien ja kunnan kanssa keväällä 2014. 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui toukokuussa 2014 

- Alustava maankäyttöluonnos alueesta valmistui kesäkuussa 2014 

- Aloitusneuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, kunnan, maanomistajan 

edustajien ja kaavan laatijan kesken pidettiin elokuussa 2014. 

 

 Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

8.2 LUONNOSVAIHE 

- Kaavaluonnos valmistui elokuussa 2014. 

- Kuulutus kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaa-

valuonnoksen nähtäville asettamisesta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja kunnan 

virallisissa ilmoituslehdissä 7.10.2014. 

- Kaavaluonnos asetettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 7.10. – 

7.11.2014 väliseksi ajaksi. 

- Kaavaluonnoksesta annettiin neljä lausuntoa, joihin kaavan laatija antoi vastineen-

sa. Lausuntojen perusteella kaavaa tarkennettiin merkintöjen ja määräysten osalta. 

8.3 EHDOTUSVAIHE 

- Kaavaehdotus valmistui helmikuussa 2015. 

- Kunnanhallitus päätti 16.3.2015 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää 

kaava-ehdotuksesta lausunnot. 

- Kaavaehdotus oli nähtävillä 21.4. – 21.5.2015 

- Kaavaehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa, joihin kaavan laatija antoi vastineen-

sa.  
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- Kaavakartalle tehtiin pieni tekninen tarkistus R-2-alueen lähimpänä maantietä ole-

van ra-rakennusalan etäisyyteen maantien keskiviivasta. 

 

8.4 HYVÄKSYMINEN 

- Kunnanhallitus päätti 15.6.2015 (§ 132) esittää kunnanvaltuustolle ranta-

asemakaavan hyväksymistä.  

- Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 3.8.2015 (§ 38). 

- Kaava tuli voimaan kuulutuksella 17.9.2015. 

 

 

 

Turussa 3.2.2015, tark. 2.6.2015 

Sweco Ympäristö Oy 

 

 

 

Jouni Kiimamaa  Niko-Petteri Salo 

Arkkitehti SAFA  Kartoittaja  

YKS-381 
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