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KEMIÖNSAARI
KEMIÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

Rantayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee 26.9.2018 päivättyä ja
5.2.2018 tarkistettua rantayleiskaavakarttaa.

0. JOHDANTO

Alueelle on laadittu Kemiön rantayleiskaava, joka on hyväksytty 10.4.2001.

Kemiön kunta päätti alkuvuodesta 2004 rantayleiskaavan muuttamisesta tarvitta-
vin osin. 10.4.2001 hyväksytyllä rantayleiskaava-alueella oli ilmaantunut tarvetta
rakennusten käyttötarkoituksen muutoksille, rakennuspaikkojen siirtämisille sekä
muille tarkistuksille. Kaavamuutosalue jakautui useaan eri osaan, sillä kaavamuu-
tos tehtiin vain niille alueille, joille tarvetta oli havaittu. Kaavan muutos hyväksyttiin
14.6.2005.

 Kiinteistölle Hillalandet 322-473-1-5 on laadittu em. Kemiön rantayleiskaavan
muutos, joka hyväksyttiin 12.3.2018. Kaavan muutoksella laajennettiin ko. kiinteis-
tön voimassa olleen Kemiön rantayleiskaavan muutoksen mukaista loma-asunnon
rakennuspaikkaa rannasta poispäin taustamaastoon.

 Alue sijaitsee Tolfsnäsin kylässä noin 15 kilometriä Kemiön keskustasta länteen.

 Kaavamuutoksen tavoitteena on kohdentaa kiinteistön 322-473-1-45 em. voimas-
sa olevan rantayleiskaavan mukainen rakennusoikeus kiinteistöille 322-473-1-5 ja
322-473-1-6. Eli em. kiinteistöjen yhteensä kolmesta rakennuspaikasta muodoste-
taan kaavamuutoksella kaksi rakennuspaikkaa.

Kuva 1: Kaava-alueen sijainti (Alue punaiselle kuvan vasemmassa reunassa).

1.    PERUSTIEDOT

1.1 Maakuntakaavoitus (seutukaavoitus)
Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen maakuntakaavan
20.3.2013.

Maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalous- /retkeily
/virkistysalueena (MRV).
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Kaava-alue on maakuntakaavan loma-asutuksen mitoituksen osa-alueella 1, jolla
rantarakentamisen mitoitusnormi on 7-10 lay/km ja muuhun kuin loma-
asutukseen osoitettavan rannan määrä 40%.

Kuva 2: Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta

1.2 Yleiskaavoitus
Ensimmäinen Kemiön rantayleiskaava on hyväksytty 10.4.2001. Tätä ratayleis-
kaavaa on sittemmin muutettu. Voimassa oleva Kemiön rantayleiskaavan muu-
tos on hyväksytty 14.6.2005.

 Kiinteistölle Hillalandet 322-473-1-5 on laadittu em. Kemiön rantayleiskaavan
muutos, joka hyväksyttiin 12.3.2018. Kaavan muutoksella laajennettiin ko. kiinteis-
tön voimassa olleen Kemiön rantayleiskaavan muutoksen mukaista loma-asunnon
rakennuspaikkaa rannasta poispäin taustamaastoon.

Kuva 3: Ote muutettavasta rantayleiskaavasta
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Kuva 4: Ote 12.3.2018 hyväksytystä rantayleiskaavasta

1.3 Asemakaavoitus
Kaava-alueelle ei ole laadittu asemakaavaa.

1.4 Ranta-asemakaavoitus
Kaava-alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavaa.

1.5 Rakennusjärjestys
Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2009

Rakennuspaikan tulee sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maa-
perältään olla tarkoitukseen sopiva. Sen tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000
m², itsenäinen kiinteistö joka on muodostettu ennen kuin tämä rakennusjärjestys
on saanut lainvoiman, joka on pienempi kuin 3000 m2, mutta kuitenkin vähintään
2000 m2, voidaan hyväksyä rakennuspaikaksi jos se muuten täyttää tässä ra-
kennusjärjestyksessä rakennuspaikalle asetetut ehdot. Vahvistetussa
kaavassa vaatimus rakennuspaikan koosta voi olla tästä poikkeava.
Rakennuspaikka joka on tarkoitettu muuhun kuin asumiseen, on sijainniltaan,
muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään sovelluttava tarkoitukseen-
sa. Rakennuspaikan vähimmäiskokoa koskee asuinrakennusta koskevat mää-
räykset. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen
saadaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos
rakennuspaikka pysyy samana. Tämä pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella,
jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten.
Loma-asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden lomaraken-
nuksen, vierasmajan 25 m2, saunan 25 m2 ja talousrakennuksia, kokonaisra-
kennusoikeus on 240 k-m2. Kerrosluku ja kerrosala lasketaan ympäristöministe-
riön ohjeiden mukaisesti. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa
olla enintään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta.  Asemakaava-alueen ulkopuo-
lella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilo-
jen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli se ottaen
huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun ym-
päristöön on mahdollista.

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennus tulee
sijoittaa siten, että se ei riko rannan luonnollista ääriviivaa ja siten että jätevesien
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käsittely voidaan ratkaista. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus
pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Maasto tulee säilyttää luon-
nonmukaisessa tilassa. Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta
ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukai-
suus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä ole-
vasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla yleensä vähintään 30 metriä ja asun-
non alimman lattiatason vähintään 2,5 metriä keskiveden korkeudesta. Saunara-
kennuksen 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 hyväksytyllä tavalla johtaa ja käsitellä. Katettu terassi saa olla, 1/3 ra-
kennuksen kerrosalasta, rakennuksissa jotka ovat alle 60 m2 katettu terassi saa
olla 20 m2. Venevajan rakentaminen on sallittua yksittäisissä tapauksissa, kun
se on elinkeinon tai ammatinharjoittamisen vuoksi perusteltua ja pysyvän asun-
non yhteyteen olemassa olevalle kyläalueelle ja jossa perinteisesti on sijainnut
venevajoja. Rakentaminen on myös sallittua silloin kun muita erityisiä syitä on
olemassa.

1.6  Rakennuskiellot
Suunnittelualueeseen ei kohdistu rakennuskieltoja.

1.7  Päätökset ja suunnitelmat
Kaavan muutos on lähtenyt liikkeelle kaava-alueen maanomistajien aloitteesta.

1.8  Pohjakartta
Yleiskaavan pohjakarttana on Maanmittauslaitoksen numeerinen maastokartta
mittakaavassa 1:10 000 TIF-muodossa Euref ETRS GK23 koordinaatistossa.
Maastokartta on täydennetty numeerisella kiinteistörajakartalla (NKRK) eli aineis-
tolla, joka sisältää kiinteistörajat ja -tunnukset.

1.9  Kantakiinteistöt, kiinteistöjako ja maanomistus
Rantayleiskaavan kantakiinteistövuosi on 1969. Kaavan muutos tehdään nykyinen
kiinteistöjako huomioiden. Kaavan muutos koskee kolmea kiinteistöä:

- Hillalandet 322-473-1-5, yksityinen maanomistus
- Kalaranta 322-473-1-6, yksityinen maanomistus
- Pitkäranta 322-473-1-45, yksityinen maanomistus

2. PERUSSELVITYKSET
Tärkeimmät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet sekä suojelualueet
ja -kohteet on selvitetty Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. Tämän lisäksi ran-
tayleiskaavan muutos perustuu ensimmäisen Kemiön rantayleiskaavan ja ko. en-
simmäisen rantayleiskaavan kaavan muutoksen laadinnassa käytettyihin perus-
selvityksiin sekä ympäristöhallinnon, maakuntamuseon ja Museoviraston palve-
luista saataviin tietoihin.

Em. Kemiön rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen laadinnan aikana
tehtyjen selvitysten perusteella ei ole ko. kaavoissa osoitettu nyt laadittavan kaa-
van muutoksen alueelle kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita tai kohteita eikä
arvokkaita luontokohteita tai alueita.

ELY -keskuksen edustaja on ilmoittanut 27.6.2018 kunnalle, että kaavan muutok-
sen yhteydessä ei tarvitse tehdä luontoselvitystä.
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2.1 Luonto
Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto –palvelun karttapalvelun (KARPALO) tie-
tojen mukaan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.

2.2 Muinaismuistot
Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta (karttapalvelu / muinaisjään-
nösrekisteri) saatavan tiedon mukaan alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaita muinaismuistoja.

2.3 Rakennushistoria
Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta (karttapalvelu / rakennuspe-
rintörekisteri) sekä maakuntamuseon rakennusinventointiportaalista saatavan tie-
don mukaan alueella ei ole suojeltavia tai muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
rakennuksia tai pihapiirejä.

3.   VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT
Kaavan muutoksen alueella ei ole vakituista asutusta eikä työpaikkoja.

4.   RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

4.1 Kokonaisrakenne ja maankäyttö
Kaavan muutosalueen kiinteistöllä on rakentamista seuraavasti:
Hillalandet 322-473-1-5

- loma-asunto (79 m2)
- saunarakennus (25 m2)
- varastorakennus (32 m2)
- kesäkeittiö (31 m2)
- talousrakennus (42 m2)
- puuvaja

Kalaranta 322-473-1-6
- loma-asunto (186 m2)
- aitta (14 m2)
- autosuoja (38 m2)

Pitkäranta 322-473-1-45
- loma-asunto (45 m2)
- loma-asunto (32 m2)
- varasto (22 m2)
- aitta (9 m2)
- varasto (17 m2)
- varasto (11 m2)
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Alla olevissa kuvissa on kiinteistön Hillalandet 322-473-1-5 rakennukset:
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Alla olevissa kuvissa on kiinteistön Kalaranta 322-473-1-6 rakennukset:

Kuva: Päärakennus, 186 m2
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Kuva: Aitta, 14 m2

Kuva: Autosuoja, 38 m2

Alla olevissa kuvissa on kiinteistön Pitkäranta 322-473-1-45 rakennukset:

Kuva: Loma-asunto, 45 m2
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Kuva: Loma-asunto, 32 m2

Kuva: Varasto, 22 m2
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Kuva: Aitta, 9 m2

Kuva: Varasto, 17 m2
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Kuva: Varasto, 11 m2

4.2 Palvelut
Kaava-alue tukeutuu Kemiön keskustan palveluihin, jonne kaava-alueelta on mat-
kaa noin 15 kilometriä.

4.3 Yhdyskuntatekninen huolto
Kaavan muutoksen alueella ei ole vesi- eikä viemäriverkkoa. Kiinteistön jätevesien
käsittely on hoidettava ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla.

4.4 Liikenne
Kaava-alueelle ja sen rakennuspaikoille on tieyhteys. Alueelle kuljetaan Tolfs-
näsintieltä, joka alkaa Nordvikintien ja Neljän tammen tien liittymästä. Kemiön kes-
kustaan mentäessä Nordvikintietä kuljetaan maantielle 12061, jota jatketaan
maantielle 183, joka menee Kemiön keskustan kautta.

5.   LUONNONYMPÄRISTÖ
Kaava-alue on ja sen ympäristö luonnonympäristöltään perinteistä Varsinais-
Suomalaista merenrantaa. Alue sijaitsee rannan suuntaisesti katsottuna keskellä
rakennettua loma-asuntoaluetta.

Muutettavan kaavan mukaisten kiinteistöjen alueet ovat loma-asunnon rakennus-
paikkojen aluetta ja rakentamattomilta osiltaan metsämaata.

Kaava-alueen takana on välittömässä läheisyydessä ja etäämmällä metsämaan li-
säksi peltomaata.

Alla olevat kuvat ovat kiinteistön Hillalandet 322-473-1-5 alueelta. Alueen luon-
nonympäristöä muiden kaava-alueen kiinteistöjen osalta näkyy selostuksen lu-
vussa 4.1 olevissa valokuvissa.
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Yllä olevassa kuvassa rakennuspaikalle tuleva tie ympäristöineen.

Yllä oleva kuva kiinteistö rakennuspaikan takaa.
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Yllä oleva kuva kiinteistön rakennuspaikan takaosasta kaakkoon.

6. TAVOITTEET

6.1 Mitoitus ja yksityiskohtaiset tavoitteet
Kaavan muutos perustuu aiemmin alueelle laadittujen 10.4.2001 hyväksytyn
rantayleiskaavan ja 14.6.2005 hyväksytyn rantayleiskaavan muutoksen
mitoitukseen.

6.1.1 Kemiön rantayleiskaavan vapaa-ajan asutuksen mitoitusperusteet
14.6.2005 hyväksytyn rantayleiskaavan muutoksen mitoitus perustuu 10.4.2001
hyväksytyn rantayleiskaavan mitoitukseen.

10.4.2001 hyväksytty rantayleiskaava-alue jakautuu kuuteen eri mitoitusalueeseen:
A, B, B1, C, C1 ja D. Kaikilla mereen tai järviin rajoittuvilla palstoilla lukuun otta-
matta alle 4 ha suuruisia saaria käytetään seuraavia mitoitusnormeja:

Mitoitusalue A mitoitusnormi:  7 lay /km
Mitoitusalue B mitoitusnormi:  7 lay /km
Mitoitusalue B1 mitoitusnormi:  5 lay /km
Mitoitusalue C mitoitusnormi:  5 lay /km
Mitoitusalue C1 mitoitusnormi:  3 lay /km
Mitoitusalue D mitoitusnormi:  2 lay /km

Mitoituksen perusteena oleva rantaviiva lasketaan yleispiirteisesti 1: 10 000 mitta-
kaavailta maastokartalta 100 metrin murtoviivaa käyttäen (1 cm kartalla) noudatta-
en samoja periaatteita kuin Varsinais-Suomen liitto.

Kaava-alueen kiinteistöt kuuluvat Tolfsnäsin kylän osaan, joka on mitoitusalueella
A, jonka mitoitusnormi on 7 lay/km. Tämä aluejako ja mitoitus on tehty 10.4.2001
hyväksytyssä rantayleiskaavassa.

6.1.2 Tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on kohdentaa kiinteistön 322-473-1-45 voimassa
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olevan rantayleiskaavan mukainen rakennusoikeus kiinteistöille 322-473-1-5 ja
322-473-1-6. Eli em. kiinteistöjen yhteensä kolmesta rakennuspaikasta muodoste-
taan kaavamuutoksella kaksi rakennuspaikkaa.

Kaavan muutoksen rantarakennusoikeuden mitoitus perustuu Kemiön rantayleis-
kaavan mitoitukseen.

Rakennuspaikkojen rakennusoikeuden määrä osoitetaan alueella voimassa ole-
van Kemiön rantayleiskaavan muutoksen ja kaavan laadinnan alussa kunnan
kanssa käytävän keskustelun mukaisesti.

7. RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SEN PERUSTELUT

7.1 Yleisperustelu ja -kuvaus
Kaavan muutos perustuu Kemiön rantayleiskaavan mitoitukseen ja mitoitusperus-
teisiin.

Rakennuspaikan rakennusoikeuden määrä ja kaavamääräys on osoitettu alueella
voimassa olevan Kemiön rantayleiskaavan muutoksen ja kaavan laadinnan alussa
kunnan kanssa käydyn keskustelun mukaisesti.

Kaavan muutoksen muutoksella osoitetaan kiinteistön 322-473-1-45 voimassa
olevan rantayleiskaavan mukainen rakennusoikeus kiinteistöille 322-473-1-5 ja
322-473-1-6. Eli em. kiinteistöjen yhteensä kolmesta rakennuspaikasta muodoste-
taan kaavan muutoksella kaksi rakennuspaikkaa.

 Rakennuspaikkojen määrä vähenee yhdellä rakennuspaikalla verrattuna muutetta-
vaan kaavaan. Kaavan muutoksella ei muuteta alueen kokonaisrakennusoikeutta
kerronneliömetreinä tarkasteltuna verrattuna muutettavaan kaavaan. Muutettavas-
sa kaavassa kaavan muutoksen alueella on ollut kolme rakennuspaikkaa. Kullekin
rakennuspaikalle on saanut rakentaa yhden loma-asunnon. Kaavan muutoksella
alueelle osoitetaan kaksi rakennuspaikkaa. Kaavamääräyksen mukaan yhdelle ra-
kennuspaikalle saa rakentaa kaksi loma-asuntoa. Näin ollen loma-asuntojen mää-
rässä mitattuna alueelle saa rakentaa yhden loma-asunnon enemmän verrattuna
muutettavaan kaavaan. Kaavamääräys perustuu olemassa olevaan rakentamisti-
lanteeseen. Kaavan muutoksen mukaisilla rakennuspakoilla on kaksi loma-
asuntoa / rakennuspaikka. Kaavan muutoksen mukaisilla rakennuspaikoilla on ra-
kentamista seuraavasti:

Kiinteistön Hillalandet 322-473-1-5 rakennuspaikan rakennukset
- loma-asunto (79 m2)
- loma-asunto (45 m2)
- saunarakennus (25 m2)
- varastorakennus (32 m2)
- kesäkeittiö (31 m2)
- talousrakennus (42 m2)
- puuvaja
- varasto (17 m2)
- varasto (11 m2)

Rakennusten kerrosala on 282 m2.

Kiinteistön Kalaranta 322-473-1-6 rakennuspaikan rakennukset
- loma-asunto (186 m2)
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- loma-asunto (32 m2)
- aitta (14 m2)
- autosuoja (38 m2)
- varasto (22 m2)
- aitta (9 m2)

Rakennusten kerrosala on 301 m2.

Vapaan rannan määrä ei vähene. Kaavalla osoitettavien rakennuspaikkojen ulottu-
vuudet osoitetaan olemassa olevien rakennusten mukaisesti.

7.2 Maanomistus
Kaavan muutos koskee kolmea kiinteistöä:

- Hillalandet 322-473-1-5, yksityinen maanomistus
- Kalaranta 322-473-1-6, yksityinen maanomistus
- Pitkäranta 322-473-1-45, yksityinen maanomistus

Ko. kiinteistöt ovat naapurikiinteistöjä. Kiinteistö Pitkäranta 322-473-1-45 on kiin-
teistöjen Hillalandet 322-473-1-5 ja Kalaranta 322-473-1-6 maanomistajien yhteis-
omistuksessa. Tämä asia on huomioitu rakennuspaikkojen ulottuvuuden osoitta-
misessa.

Kaavan muutos ei vaikuta naapurikiinteistöjen rakennuspaikkojen viihtyvyyteen tai
maisemaan.

7.3 Kokonaismitoitus
Maakuntakaavan osoittama rantarakentamisen mitoitusnormi on 7-10 lay/km ja
muuhun kuin loma-asutukseen osoitettavan rannan määrä 40%.

Kemiön rantayleiskaavassa kaava-alue kuuluu mitoitusalueeseen A, jonka mitoi-
tusnormi on 7 lay/km.

Em. mitoitusta ei muuteta kaavamuutoksella.

7.4   Maankäyttö

7.4.1 Loma-asuntoalueet
Loma-asutusta varten on kaavassa osoitettu RA-5 -merkinnällä kaksi rakennettua
rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöjako, maanomistus ja
olemassa olevat rakennukset huomioiden.

Rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi loma-asuntoa, yhden erillisen saunan ja
yhden vierasmajan sekä asumiseen liittyviä varastotiloja. Rakennusten yhteen-
laskettu kerrosala saa maaston niin salliessa olla yhteensä enintään 360 k-m2, ei
kuitenkaan enempää kuin 10 % kaavassa osoitetun rakennuspaikan pinta-alasta.

Rakennettaessa sauna tai vierasmaja erillisenä, on kummankin enimmäiskerros-
ala 25 k-m2. Vierasmaja on sijoitettava selvästi loma-asunnon pihapiiriin. Erilli-
sen saunan lisäksi voi myös loma-asunnossa olla sauna.

Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan sekä olemassa
olevien rakennusten rakentamistapaan ja -tyyliin.
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Yleismääräyksiä:

Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaan, yli 50 vuotta vanhan raken-
nuksen saa kunnostaa rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla kaavassa osoitetun
rakennusoikeuden lisäksi edellyttäen kuitenkin, ettei kaikkien rakennusten yh-
teenlaskettu kerrosala ylitä 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Mikäli rantasaunan kerrosneliömäärä on yli 25 m2, mutta alle 30 m2, saa saunan
rakentaa edellisistä määräyksistä poiketen sillä edellytyksellä, että yli puolet
saunarakennuksen pinta-alasta on sauna- ja pesutiloja.

Alueella noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa jätevesiä koskevaa lainsäädän-
töä ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.

Alueella noudatetaan Kemiönsaaren kunnan antamia vesihuoltomääräyksiä ja -
ohjeita.

7.4.2 Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M-1)
Alueella sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta tai kalastuselinkeinoa palvele-
va muu kuin asuinrakentaminen.

7.4.3 Vesialueet
Vesialueena W on osoitettu pieni alue kaava-alueen rannassa. Alueen osoittami-
nen perustuu muutettavan kaavan rantaviivan ja nykyisen maastokartan sekä kiin-
teistöjaon väliseen tulkintaan.

7.5 Alueelle kulkeminen
Rantayleiskaava-alueen rakennuspaikalle kuljetaan olemassa olevien teiden sekä
rakennuspaikkakohtaisen laiturin kautta.

7.6 Palvelut
Kaava ei sisällä palvelualuevarauksia. Loma-asutuksen tarvitsemat palvelut ovat
Kemiön keskustassa.

7.7 Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alueen kiinteistöjen jätevesien käsittely hoidetaan ympäristöviranomaisten
hyväksymällä tavalla.

Kiinteän jätteen osalta noudatetaan Kemiönsaaren kunnan jätehuoltomääräyksiä
jätteen keräyksestä, lajittelusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja
käsittelystä.

7.8 Luonnonympäristö
Kaavan muutos perustuu aiemmin tehtyihin selvityksiin ja olemassa oleviin tietoi-
hin.

Vapaan rannan määrä ei vähene. Muutettavassa kaavassa on kaavan muutoksen
alueelle osoitettu kolme rakennuspaikkaa. Yhden kiinteistön em. rakennuspaikan
rakennusoikeus jaetaan kahdelle rakennuspaikalle. Näin ollen kaavan muutoksen
myötä alueelta poistuu yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikat on osoitettu olemas-
sa olevien rakennusten mukaisesti. Osa poistuvan rakennuspaikan ranta-alueesta
on kaavan muutoksessa osoitettu maa- ja metsätalousalueena.

Luonnonympäristö on huomioitu kaavamääräyksin:
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Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan ja niiden tulee sopeu-
tua olemassa olevien rakennusten rakennustapaan ja -tyyliin.

7.9 Esihistoria
Kaava-alueella ei ole olemassa olevien tietojen perusteella esihistoriallisia kohteita.

7.10 Toteuttaminen
Alueen rakennuspaikkojen rakentaminen tapahtuu rantayleiskaavan muutoksen
saatua lainvoiman maanomistajien aikataulun mukaisesti. Rakennuspaikat on ra-
kennettuja.

8.  ARVIO RANTAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSISTA

8.1 Ympäristövaikutukset
Vapaan rannan määrä ei vähene. Muutettavassa kaavassa on kaavan muutoksen
alueelle osoitettu kolme rakennuspaikkaa. Yhden kiinteistön em. rakennuspaikan
rakennusoikeus jaetaan kahdelle rakennuspaikalle. Näin ollen kaavan muutoksen
myötä alueelta poistuu yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikat on osoitettu olemas-
sa olevien rakennusten mukaisesti. Osa poistuvan rakennuspaikan ranta-alueesta
on kaavan muutoksessa osoitettu maa- ja metsätalousalueena. Edellä todettu rat-
kaisu ei aiheuta vaikutuksia ympäristöön.

Kaavan muutoksella yhden muutettavan kaavan mukaisen rakennuspaikan ra-
kennusoikeus jaetaan kahdelle muutettavan kaavan rakennuspaikalle. Näin ollen
näiden kahden rakennuspaikan rakennusoikeus kasvaa verrattuna muutettavaan
kaavaan. Kaavan muutoksella ei muuteta alueen kokonaisrakennusoikeutta ker-
ronneliömetreinä tarkasteltuna verrattuna muutettavaan kaavaan. Muutettavassa
kaavassa kaavan muutoksen alueella on ollut kolme rakennuspaikkaa. Kullekin
rakennuspaikalle on saanut rakentaa yhden loma-asunnon. Kaavan muutoksella
alueelle osoitetaan kaksi rakennuspaikkaa. Kaavamääräyksen mukaan yhdelle ra-
kennuspaikalle saa rakentaa kaksi loma-asuntoa. Näin ollen loma-asuntojen mää-
rässä mitattuna alueelle saa rakentaa yhden loma-asunnon enemmän verrattuna
muutettavaan kaavaan. Kaavamääräys perustuu olemassa olevaan rakentamisti-
lanteeseen. Kaavan muutoksen mukaisilla rakennuspakoilla on kaksi loma-
asuntoa / rakennuspaikka.

Rakennukset voidaan sijoittaa rakennuspaikalle niin, että maisemassa ei tapah-
du muutoksia. Kaavan muutoksella ei ole oleellisia vaikutuksia lähialueisiin.

Kaavan muutoksella ei ole vaikutuksia vesistöön ja liikenteeseen.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava ympäristöviranomaisen ohjeita.

Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.

Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.

8.2 Muut vaikutukset
Kaavalla ei voida katsoa olevan muita vaikutuksia.
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9.  SUUNNITTELUVAIHEET

9.1. Luonnosvaihe
- kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuivat 26.9.2018
- kunnan tekninen lautakunta päätti kaavan vireille tulosta __.__.2018 § __
- kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla __.__.2018.

Samalla asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos näh-
täville.

- ns. laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 §) hoidettiin asettamalla kaava-
luonnos nähtäville __.__. – __.__.2018 väliseksi ajaksi

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

9.2 Ehdotusvaihe
- tekninen lautakunta päätti asettaa kaavan virallisesti nähtäville __.__.2018, §

__
- tarvittavat lausuntöpyynnöt
- kaavaehdotus oli nähtävillä __.__. - __.__.2018
- tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti esittää kunnanhalli-

tukselle rantayleiskaavan muutoksen hyväksymistä __.__.2018 (§ __)

9.3 Hyväksyminen
- Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyi rantayleiskaavan muutoksen

__.2.2019 (§ __)
- Kemiönsaaren kunnanvaltuusto hyväksyi rantayleiskaavan muutoksen

__.__.2019 (§ __)

Turussa, 3.10.2018

Sweco Ympäristö Oy

Petri Hautala
maanmittausinsinööri

LIITTEET:
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Rantayleiskaavan muutos laaditaan MRL 42 §:n mukaiseksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaa-
vaksi.

1 SUUNNITTELUALUE
Rantayleiskaavan muutoksen (jäljempänä kaava) alue sijaitsee Tolfsnäsin kylässä noin 15
kilometriä Kemiön keskustasta länteen.

Kuva 1: Kaava-alueen sijainti (Alue punaiselle kuvan vasemmassa reunassa).

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

2.1 KAAVOITUSTILANNE

Maakuntakaavoitus
Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen maakuntakaavan 20.3.2013.

Maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalous- /retkeily /virkistysalueena
(MRV).

Kaava-alue on maakuntakaavan loma-asutuksen mitoituksen osa-alueella 1, jolla rantara-
kentamisen mitoitusnormi on 7-10 lay/km ja muuhun kuin loma-asutukseen osoitettavan
rannan määrä 40%.

Kuva 2: Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta
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Yleiskaavoitus
Ensimmäinen Kemiön rantayleiskaava on hyväksytty 10.4.2001.

Kemiön kunta päätti alkuvuodesta 2004 rantayleiskaavan muuttamisesta tarvittavin osin.
10.4.2001 hyväksytyllä rantayleiskaava-alueella oli ilmaantunut tarvetta rakennusten käyttö-
tarkoituksen muutoksille, rakennuspaikkojen siirtämisille sekä muille tarkistuksille. Kaava-
muutosalue jakautui useaan eri osaan, sillä kaavamuutos tehtiin vain niille alueille, joille tar-
vetta oli havaittu. Kaavan muutos hyväksyttiin 14.6.2005.

Kiinteistölle Hillalandet 322-473-1-5 on laadittu em. Kemiön rantayleiskaavan muutos,
joka hyväksyttiin 12.3.2018. Kaavan muutoksella laajennettiin ko. kiinteistön voimassa ol-
leen Kemiön rantayleiskaavan muutoksen mukaista loma-asunnon rakennuspaikkaa ran-
nasta poispäin taustamaastoon.

Kuva 3: Ote vuoden 2005 rantayleiskaavasta. Kuvassa punaisella 12.3.2018 hyväksytyn
kaavan muutoksen kaava-alue.

Kuva 4: Ote 12.3.2018 hyväksytystä rantayleiskaavasta

Asemakaavoitus
Kaava-alueelle ei ole laadittu asemakaavaa.
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Ranta-asemakaavoitus
Kaava-alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavaa.

2.2 MAANOMISTUS

Kaavan muutos koskee kolmea kiinteistöä:
- Hillalandet 322-473-1-5, yksityinen maanomistus
- Kalaranta 322-473-1-6, yksityinen maanomistus
- Pitkäranta 322-473-1-45, yksityinen maanomistus

2.3 RAKENTAMISTILANNE

Kaavan muutosalueen kiinteistöllä on rakentamista seuraavasti:
Hillalandet 322-473-1-5

- loma-asunto (79 m2)
- saunarakennus (25 m2)
- varastorakennus (32 m2)
- kesäkeittiö (31 m2)
- talousrakennus (42 m2)
- puuvaja

Kalaranta 322-473-1-6
- loma-asunto (186 m2)
- aitta (14 m2)
- autosuoja (38 m2)

Pitkäranta 322-473-1-45
- loma-asunto (45 m2)
- loma-asunto (32 m2)
- varasto (22 m2)
- aitta (9 m2)
- varasto (17 m2)
- varasto (11 m2)

2.4 TEHDYT PERUSSELVITYKSET

Tärkeimmät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet sekä suojelualueet ja -koh-
teet on selvitetty Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. Tämän lisäksi rantayleiskaavan
muutos perustuu ensimmäisen Kemiön rantayleiskaavan ja ko. ensimmäisen rantayleis-
kaavan kaavan muutoksen laadinnassa käytettyihin perusselvityksiin sekä ympäristöhal-
linnon ja Museoviraston palveluista saataviin tietoihin.

ELY -keskuksen edustaja on ilmoittanut 27.6.2018 kunnalle, että kaavan muutoksen yh-
teydessä ei tarvitse tehdä luontoselvitystä.

2.5 RAKENNUSOIKEUDEN MITOITTAMINEN RANTA-ALUEILLA

Rakennusoikeuden mitoittaminen on tehty alueella voimassa olevalla rantayleiskaavalla.
Kaavan muutoksella kohdennetaan kiinteistön 322-473-1-45 em. voimassa olevan ran-
tayleiskaavan mukainen rakennusoikeus kiinteistöille 322-473-1-5 ja 322-473-1-6. Eli em.
kiinteistöjen yhteensä kolmesta rakennuspaikasta muodostetaan kaavamuutoksella kaksi
rakennuspaikkaa.
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2.6 MUUT LÄHTÖKOHDAT

Rakennuspaikkojen rakennusoikeuden määrä osoitetaan alueella voimassa olevan Ke-
miön rantayleiskaavan muutoksen ja kaavan laadinnan alussa kunnan kanssa käytävän
keskustelun mukaisesti.

3 ALUSTAVAT TAVOITTEET
Kaavamuutoksen tavoitteena on kohdentaa kiinteistön 322-473-1-45 voimassa olevan
rantayleiskaavan mukainen rakennusoikeus kiinteistöille 322-473-1-5 ja 322-473-1-6. Eli
em. kiinteistöjen yhteensä kolmesta rakennuspaikasta muodostetaan kaavamuutoksella
kaksi rakennuspaikkaa.

Kaavan muutoksen rantarakennusoikeuden mitoitus perustuu Kemiön rantayleiskaavan
mitoitukseen.

Rakennuspaikkojen rakennusoikeuden määrä osoitetaan alueella voimassa olevan Ke-
miön rantayleiskaavan muutoksen ja kaavan laadinnan alussa kunnan kanssa käytävän
keskustelun mukaisesti.

4 LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT
Erilaisia luonnosvaihtoehtoja ei laadita kaava-alueen suppeudesta ja kaavan tavoitteista
johtuen. Kaavan muutos laaditaan yhteistyössä kunnan kaavoitus- ja rakennuslupaviran-
omaisen kanssa maanomistajan tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Tällöin alueen
kokonaisuus, luonto ja maisemalliset arvot tulee parhaiten huomioitua.

5 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan suunnitelmasta aiheutuvat

- taloudelliset vaikutukset
- liikenteelliset vaikutukset
- ympäristövaikutukset (luonto, maisema, maaperä, vesialueet)

6 OSALLISET
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:

Maanomistajat ja asukkaat
- kaavoitettavan alueen maanomistajat
- lähialueiden maanomistajat

Kunnan hallintokunnat
- rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta
- tekninen lautakunta

Viranomaiset
- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueiden käyttö, luon-

nonsuojelu)
- Varsinais-Suomen liitto (maakuntakaavoitus)
- Varsinais-Suomen maakuntamuseo

Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa.
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7 TYÖVAIHEET, OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN
JÄRJESTÄMINEN

7.1 LUONNOSVAIHE

- kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuivat 26.9.2018
- kunnan tekninen lautakunta päätti kaavan vireille tulosta __.__.2018 § __
- kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla __.__.2018. Samalla

asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtäville.
- ns. laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 §) hoidettiin asettamalla kaavaluonnos näh-

täville __.__. – __.__.2018 väliseksi ajaksi

7.2 EHDOTUSVAIHE
- tekninen lautakunta päätti asettaa kaavan virallisesti nähtäville __.__.2018, § ___
- tarvittavat lausuntopyynnöt
- kaavaehdotus oli nähtävillä _.__. - __.__.2018
- tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti esittää kunnanhallitukselle

rantayleiskaavan muutoksen hyväksymistä __.__.2018 (§ __)

7.3 HYVÄKSYMINEN
- Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyi rantayleiskaavan muutoksen __.__.2019 (§ __)
- Kemiönsaaren kunnanvaltuusto hyväksyi rantayleiskaavan muutoksen __.__.2019 (§

__)

8 LISÄTIEDOT
Lisätietoja rantayleiskaavan laatimiseen liittyvistä asioista antavat

Kemiönsaaren kunta
Kaavoitusarkkitehti Kirsti Virkki
puhelin (02) 4260 880, 040 670 0601
sähköposti kirsti.virkki@kimitoon.fi
osoite Vretantie 19, 25700 KEMIÖ

Kaavan laativa konsultti:
Sweco Ympäristö Oy
Maanmittausinsinööri Petri Hautala
puhelin 010 2414 407
sähköposti petri.hautala@sweco.fi
osoite  Uudenmaankatu 19 A, 20701 Turku

Turussa 26.9.2018
Sweco Ympäristö Oy

Petri Hautala
maanmittausinsinööri

mailto:petri.hautala@sweco.fi
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