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KEMIÖNSAAREN KUNTA 
DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 
 

Rantaosayleiskaavan selostus, joka koskee 16.5.2014 päivättyä ja 18.11.2015, 
14.3.2017 sekä 15.3.2018 tarkistettua Kemiönsaaren kunnan Dragsfjärdin 
itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksen kaavakarttaa. 

 
 

1. JOHDANTO 
   
1.1 Taustaa     

Kemiönsaaren kunnan Dragsfjärdin itäiseen saaristoon laaditaan oikeusvaikut-
teinen rantaosayleiskaava. Kaava-alue käsittää vuonna 1998 vahvistetun ran-
taosayleiskaavan alueen. Tämän kaavan ratkaisuja ja mitoitusta käytetään tar-
kistettavan rantaosayleiskaavan pohjana. Lisäksi tavoitteena on merkintöjen ja 
määräysten ajankohtaistaminen ja tarkistaminen toteutuneen tilanteen ja uusien 
tarpeiden osalta. 

 
1.2 Alueen yleiskuvaus  

Suunnittelualue käsittää vuonna 1998 vahvistetun Dragsfjärdin itäisen saariston 
rantaosayleiskaavan alueen lukuun ottamatta Örön rantaosayleiskaavan muu-
toksen aluetta.   
 
Suunnittelualue ulottuu pohjoisessa Taalintehtaan eteläpuolelle, etelässä Suo-
men sisäisten aluevesien ulkorajaan, idässä Hangon ja Raaseporin kaupunkien 
rajaan sekä lännessä Kasnäsin, Kaxjälan ja Vänön kyliin.  
 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 665 km2, josta maa-aluetta on 78 km2. 
Saaria alueella on 1700 kpl, joista 550 kpl on yli 1 hehtaarin kokoisia. 
Rantaviivaa on yhteensä 1020 km. 

 
Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi, jossa erityi-
sesti määrätään yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön-
tämisen perusteena. 
 

 
 Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti.   
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1.3 Laatimispäätös     
 Dragsfjärdin kunnanvaltuusto päätti 15.12.2005 Dragsfjärdin itäisen saariston 

rantaosayleiskaavan muutoksen laatimisesta. 
 
 

2. LÄHTÖKOHDAT     
 
2.1 Strategiset lähtökohdat    

Suunnittelualueella on voimassa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleis-
kaava. Tämä noin viisitoista vuotta vanha kaava haluttiin päivittää vastaamaan 
nykyistä lainsäädäntöä ja tarpeita.  
 
Alueelle on laadittu kiinteistö / maanomistajakohtaisia voimassa olevan kaavan 
muutoksia sekä ranta-asemakaavoja. Nämä kaavat ja kaavan muutokset tarkis-
tetaan samalle kaavakartalle.  
 

2.2 Ongelmat ja kehitystarpeet 
Alueelle on laadittu kiinteistö / maanomistajakohtaisia voimassa olevan kaavan 
muutoksia sekä ranta-asemakaavoja. Lisäksi kunnan tietoon on tullut useita 
erillisiä maanomistajien esityksiä voimassa olevan kaavan muutosten tarpeista. 
Näiden muutostarpeiden toteuttamiseksi on tarpeellista laatia koko voimassa 
olevan kaavan muutos. 

 
 

3. PERUSTIEDOT    
 
3.1 Selvitysmenetelmät    
 Alueelta tehdyt aiemmat selvitykset ja lisäselvitysten tarve selvitetään työn 

alkuvaiheessa ja sen aikana. Alueelta on tehty mm. luontoselvitys, jota 
täydennetään kaavan laadinnan aikana. Alueella on mm. Natura 2000 -aluetta 
sekä muita saaristoluonnon suojeluarvoja. Alueella on jonkin verran arvokasta 
perinteistä kyläasutusta sekä yksittäisiä arvokkaita rakennuskohteita. 
Muinaismuistojen lisäselvitystarve selvitetään kaavan laadinnan aikana. 

  
3.2 Selvitykset  
 
3.2.1 Rakenne ja historia  

Voimassa oleva kaava on laadittu Dragsfjärdin kunnan aikana. Kemiö, Drags-
fjärd ja Västanfjärd yhdistyivät Kemiönsaaren kunnaksi vuonna 2009. 
 
Kunnan kokonaispinta-ala on 2 901 km2, josta maa-aluetta on 687 km2 ja vesi-
aluetta 2 114 km2. 
 
Vuoden 2013 lopussa kunnassa oli asukkaita 7 005 henkilöä. Omakotitaloja on 
4 400 kpl ja kesämökkejä noin 4 500 kpl. 

 
3.2.2 Suunnittelutilanne  
 
 Maakuntakaavoitus (ent. seutukaavoitus) 

 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen maakuntakaavan 
20.3.2013 ja määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§ perusteella maakun-
takaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. 
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 Varsinais-Suomen maakuntakaavassa on rantaosayleiskaavan alueella 
seuraavat aluevaraukset ja merkinnät: 

 
 at  KYLÄ 

- 818 Hiittinen  
- 819 Rosala 

 

 MRV  MAA- JA METSÄTALOUS- / RETKEILY- / VIRKISTYSALUE 

    

 R/r  RETKEILY- JA MATKAILUTOIMINTOJEN ALUE / KOHDE 

- 808 Bengtskärin majakka 

 

SAARISTOMERENYHTEISTOIMINTA-ALUEEN KEHITTÄMIS-
VYÖHYKE  

 

 S/sl SUOJELUALUE / -RYHMÄ / -KOHDE 

- sl 801 Biskopsön glojärvet (FI0200069) 
- sl 802 Hiittisten Bolaxin Ytterstholmen 
- sl 803 Järnskäretin luonnonsuojelualue 
- sl 805 Kuggskärin luonnonsuojelualue Saaristomeri 

(FI0200090) 
- sl 806 Saaristomeri (FI0200090) ja (FI0200160) 

 

NATURA-ALUEET 

 

ge ARVOKAS KALLIO-, MOREENI- TAI HARJUALUE 

- 28 Rosala, Mon, Harju 

 

pv POHJAVESIALUE 

 

sr/srr/sra  MERKITTÄVÄ RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOKONAISUUS / 
-RYHMÄ / -ALUE 

- sra 1007 Dragsfjärdin ulkosaariston kyläasutus / Rosala ja 
Böle 

- sra 1008 Hiittisten kirkonkylä 
o sr 1003 Hiittisten kirkko ja tapuli 

- sra 1010 Bengtskärin majakka 

 

sm/sma/sh MUINAISJÄÄNNÖSKOHDE / -ALUE 

- Tunnus viittaa luetteloon inventoiduista muinaisjäännös-
kohteista (sm) ja -alueista (sma) sekä vedenalaisista mui-
naisjäännöksistä (sh) 
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- sma 1005 
o sm 1099 Nybondas 
o 1121 Skepparhamn 
o 1122 Skepparhamn 2 
o 1167-1172 Ängeshamn 1- 7 

- sma 1008  
o 1094 Mossarna 1 
o 1095 Mossarna 2 

- sma 1009 
o 1016 Böteskär 
o 1018-1020 Bötskäret 1-3 

- sma 1010 
o 1146-1150 Tjukan 1-6 

- sma 1011 
o 1089-1091 Lövö kobbar 1-3 
o 1127 Stenverkklobben 1 

- sma 1012 
o 1116-1118 Segerbacka 1-3 

 

- sm 1144 Tallflaka 
- sm 1128 Stenverkklobben 2 
- sm 1143 Takvedholmen 
- sm 1151 Tokholmen 1 
- sm 1152 Tokholmen 2 
- sm 1045 Hitis Kalvholmen 1 
- sm 1046 Hitis Norrsundet 
- sm 1081 Kyrksundet 
- sm 1014 Böhle 
- sm 1053 Högholmen 
- sm 1162 Västra Granholmen 
- sm 1109 Rosala Halsbacken 
- sm 1082 Lattopete 
- sm 1133 Storholmen 
- sm 1021 Bötsön 
- sm 1012 Busön 
- sm 1071 Korsskär 3 
- sm 1069 Korsskär 1 
- sm 1010 Bolax Näset 
- sm 1110 Rosala Hamnholmen 
- sm 1112 Rosala Kalvholmen 2 
- sm 1111 Rosala Kalvholmen 1 
- sm 1097 Norrglo 
- sm 1126 Snåldö hamn 

 

- sh 1031 Rävskäret a 
- sh 1032 Rävskäret b 
- sh 1021 Marskäretin hylky 
- sh 1036 Slätskärin hylky 
- sh 1003 Allandet 2 
- sh 1002 Allandet 1 
- sh 1033 Rönnlandet 
- sh 1005 Båtskärin hylky 
- sh 1039 Väktars strömmen 
- sh 1027 Ormklubbin hylky 
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- sh 1023 Metskärin hylky 
- sh 1038 Tallriksvarpen 
- sh 1004 Buskären 
- sh 1026 Måsklobbenin hylky 
- sh 1010 Galbyskärsudden 
- sh 1014 Helsingfors 
- sh 1037 Stora Rödskär 1 
- sh 1022 Mattörarnin hylky 
- sh 1024 Morgonlandin etelärannan hylky 
- sh 1025 Morgonlandin hylky II 
- sh 1035 Skrämmarnin hylky 
- sh 1018 Keulakuvahylky 
- sh 1011 Garppen 1 
- sh 1019 Långnäs ören 
- sh 1017 Kalvholm 

 

sv SUOJA- TAI KONSULTOINTIVYÖHYKE 

 

yt YHDYSTIE TAI –KATU 

   

  LAUTTA 

 

LUONNONSATAMA, LAITURI, SUOJASATAMA TAI ANKKU-
RIPAIKKA 

 

VENE- TAI PALVELUSATAMA 

 

YHTEYSALUSSATAMA 

 

KAUPPAMERENKULUN VÄYLÄ 

 

LAIVAVÄYLÄ 

 

VENEVÄYLÄ / KANOOTTIREITTI 

 

VENEILYN RUNKOVÄYLÄ 

 
 Varsinais-Suomen maakuntakaavassa on rantaosayleiskaavan alueelle 

osoitettu seuraavat loma-asumisen mitoituksen osa-alueet: 
 
 Osa-alue 2:  5-7 lay/km, vapaata rantaa 40 % 
 Osa-alue 3. 3-5 lay/km, vapaata rantaa 50 % 
 Osa-alue 4: 2-3 lay/km, vapaata rantaa 50 % 
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 Ko. osa-alueita koskee seuraava suunnittelumääräys: 
  
 Kullekin osa-alueelle voidaan osoittaa vyöhyketunnuksen yhteydessä osoitettu 

määrä rakennuspaikkoja rantakilometriä kohden. Rakentamattomaksi jäävän 
rannan määrä ei saa alittaa aluetunnuksen yhteydessä osoitettua 
prosenttiosuutta kokonaisrantaviivasta. Lopullinen rakennuspaikkojen 
lukumäärä määräytyy yksityiskohtaisemmassa kaavassa rannan laatuun ja 
rakennettavuuteen liittyvien ominaisuuksien perusteella. 

 
 Liite 1:  Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta 
 

Yleiskaavoitus 
Itäisen saariston alueelle on laadittu Dragsfjärdin itäisen saariston ranta-
osayleiskaava, jonka Lounais-Suomen ympäristökeskus on vahvistunut 
24.4.1998. 

 
Suunnittelualueelle on laadittu vuosien aikana em. kaavan muutoksia yhteensä 
12 kappaletta. Nämä muutokset huomioidaan nyt laadittavassa kaavan muu-
toksessa. Ko. muutokset eivät siis ole voimassa nyt laadittavan kaavan muu-
toksen jälkeen. 

  
Alueelle laaditut rantaosayleiskaavan muutokset ovat: 

- Båtvik 
- Marskäret 
- Östra Granholmen 
- Lädukäret 
- Stora Ängesön, Tallflakaudden 5:32 
- Östra Mesholmen 
- Kiinteistöt 10:27, 10:26 ja 14:19 Hiittisten kylässä 
- Alen 
- Ängisholm 
- Takvedaholm 
- Sundhem 
- Kopparholmen, Långnäs, Norrstrand 

 
Em. kaavan muutosten lisäksi Örön saareen Dragsfjärdin itäisen saariston ran-
taosayleiskaavan muutos. Nyt laadittava kaavan muutos ei koske Örön aluetta. 
Nyt laadittavan kaavan muutoksen kaavaehdotusta laadittaessa on kunnan hy-
väksymiskäsittelyyn mennyt Lånholmenin rantaosayleiskaavan muutos, joka on 
huomioitu tässä kaavan muutoksessa. 
 

  
Asemakaavoitus (ent. rakennuskaavoitus) 

Alueelle ei ole laadittu asemakaavoja. 
 
 Ranta-asemakaavoitus 

Suunnittelualueelle on laadittu vuosien aikana ranta-asemakaavoja yhteensä 
16 kappaletta ja ranta-asemakaavan muutoksia yksi kappale. Nämä muutokset 
huomioidaan nyt laadittavassa kaavan muutoksessa. 
 
Alueelle laaditut ranta-asemakaavat ovat: 

- Kuggskärsgrunden, 2011 
- Rösholm, 2012 
- Katajamäki, 2011 
- Västra Granholmen, 2011 
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- Stora ja Lilla Sundskär, 2011 
- Bodöarna, 2011 
- Bötesön, 2011 
- Bötesön 2, 2011 
- Bergholmen, 2012 
- Marieklobbarna, 2011 
- Båtskär, 2003 
- Orglosön, 1995 
- Metra-Dalsbruk, 1994 
- Lövökobbar, 1992 
- Bergö-Mellangård, 1992 
- Ånholmen, 1987 
- Bergö enstaka hemman(Gyltholmen, Långholmen, Berg-

holmen, Lillholmen samt skär), 1983 
 

Rakennuskiellot 
 Alueella ei ole rakennuskieltoja. 
 
3.2.3 Rakennusjärjestys  

Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2009 Se korvasi 
Dragsfjärdin kunnan 25.9.2002 hyväksytyn rakennusjärjestyksen.  

 
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 vähin-
tään 2000 m2, voidaan hyväksyä rakennuspaikaksi jos se muuten täyttää tässä 
rakennusjärjestyksessä rakennuspaikalle asetetut ehdot. Vahvistetussa kaa-
vassa 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 koskevat 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 ul-
kopuolella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukais-
ten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli se ot-
taen huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun 
ympäristöön 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 jäteve-
sien käsittely voidaan ratkaista. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvil-
lisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Maasto tulee säilyt-
tää luonnonmukaisessa tilassa. Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden 
rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman 
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luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunaraken-
nuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuiten-
kin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla yleensä vähintään 
30 metriä ja asunnon alimman lattiatason vähintään 2,5 metriä keskiveden kor-
keudesta. Saunarakennuksen saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lä-
hemmäksi 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 rakennuksen kerrosalasta, rakennuksissa jotka ovat 
alle 60 m2 katettu terassi saa olla 20 m2.  
 
Venevajan rakentaminen on sallittua yksittäisissä tapauksissa, kun se on elin-
keinon tai ammatinharjoittamisen vuoksi perusteltua ja pysyvän asunnon yhtey-
teen olemassa olevalle kyläalueelle ja jossa perinteisesti on sijainnut venevajo-
ja. Rakentaminen on myös sallittua silloin kun muita erityisiä syitä on olemassa.  

 
3.2.4 Pohjakartta  

Kaavan pohjakarttana on Maanmittauslaitoksen numeerinen Maastokartta mit-
takaavassa 1: 10 000 tif-muodossa kartastokoordinaattijärjestelmässä (KKJ, 
kaista 2). Maastokartta on vuonna 2011 täydennetty numeerisella kiinteistöraja-
kartalla (NKRK) eli aineistolla, joka sisältää kiinteistörajat ja -tunnukset. Kartta-
aineisto oli ajantasainen työn aloitusvaiheessa. Kaavan laadinnan alueella teh-
tävät maanmittaustoimitukset otetaan huomioon kaavaehdotusvaiheeseen asti. 

 
3.2.5 Palvelut  
 Suunnittelualueella on päivittäistavarakauppoja Hiittisissä ja Rosalassa. Alue 

tukeutuu Taalintehtaan palveluihin. 
 
 Hiittisissä on kirjasto, VPK:n paloasema ja merivartioasema. Hiittisissä on toi-

nen Kemiönsaaren kunnan ensihoitoautoista. 
  
 Polttoaineen jakelua on Rosalassa sekä kaava-alueen ulkopuolella Taalinteh-

taalla ja Kasnäsissä. 
 
3.2.6 Väestö ja työpaikat  
 Suunnittelualueella asuu vakituisesti noin 300 henkeä, joista pääosa 
 Rosalassa ja Hiittisissä.  
 

Alueen väestö saa pääosin elantonsa merenkulusta, rakennustoiminnasta, mat-
kailu- palveluelinkeinoista, kalastuksesta sekä maa- ja metsätaloudesta. 

 
3.2.7 Maanomistus 

Kaava-alueen nykyinen maanomistustilanne on otettu huomioon kaavoitukses-
sa. Kaava perustuu muutettavan kaavan mitoitukseen. Kaavan laadinnan alus-
sa on työn lähtöaineistoksi otettu käyttöön kiinteistöraja-aineisto. Aineisto on 
saatu kunnan rakennusvalvontaohjelmistosta ja Maanmittauslaitoksen kiinteis-
tötietorekisteristä. 
 
Kaava-alueella on suuri määrä yksityisiä maanomistajia. Julkisia maanomistajia 
alueella on mm. Suomen valtio (Metsähallitus), Kemiönsaaren kunta ja seura-
kunta. 
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3.2.8 Rakennettu ympäristö, kulttuuriympäristö  
Kaava-alueen rakennus- ja rakennuslupatiedot sekä alueelle myönnetyt poik-
keamisluvat on otettu huomioon kaavan laadinnassa. Nämä tiedot on saatu 
kunnan aineistoista ja ohjelmistoista. 

 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset huomioidaan Museoviraston te-
kemän Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojektin (id 204) perusteella. Kaava-
luonnosta laadittaessa ko. projektin tiedot saatiin siinä vaiheessa kaavan laadin-
taa, että inventointitulosten osoittamisesta kaavassa ei ehditty neuvottelemaan 
Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa. 21.8.2015 pidetyssä luonnosvai-
heen viranomaisneuvottelussa todettiin em. inventoinnin luokittelu ja luokittelun 
mukaisten kohteiden kaavamerkinnät.   

 
Loma-asuminen 
Kaava-alueella on kunnan rakennustietojen mukaan noin 1800 loma-asuntoa. 
Lomarakentaminen on tapahtunut voimassa olevan rantaosayleiskaavan ja em. 
kaavan muutosten sekä laadittujen ranta-asemakaavojen mukaisesti.   

 
Ympärivuotinen asuminen 
 Alueen kiinteä asutus on hyvin vanhaa, etenkin Rosalan kyläalue, joka asutettiin 
1200-luvulla. Asutus on nykyään omakotimuotoista ja sijaitsee pääosiltaan saaris-
tokylissä Hiittisissä ja Rosalassa. Suurimman yhtenäisen kiinteän asutuksen 
muodostaa vanha Rosalan kyläalue, josta asutus leviää itään Rosalalandetin ete-
lärantaa pitkin nauhamaisena Böhlen kyläalueeseen. Kyläalueiden rantoja ku-
vaavat lähinnä laiturit vene- ja kalastusvajoineen. 

 
Kaava-alueella on kunnan rakennustietojen mukaan 70 ympärivuotista asuinra-
kennusta, joista 68 on omakotitaloja, yksi rivitalo ja yksi asuinkerrostalo. Muutet-
tavassa kaavassa on osoitettu seitsemän maatilan talouskeskusta.  

 
3.2.9 Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualueella on tehty luontoselvitys 2010 ja sitä on täydennetty 2011. 
Selvityksen teki Faunatica Oy. Selvitykseen sisältyi: 
- Kaavamuutosalueiden luontoarvoselvitys (merkittävät luontotyypit ja putki-

lokasvit; 13 kohdetta) 
- Apolloperhosen levinneisyyskartoitus esiintymisen ydinalueen reunamilla 

kaavamääräysalueen tarkentamiseksi 
- Tunnettujen uhanalaislajien esiintymien nykytilan selvitys (31 kohdetta) ja 

paahdealueiden uhanalaisille perhoslajeille soveliaiden elinympäristöjen 
kartoitus Hiittisten kirkonkylällä 

 
Liite 4:  Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010  

 
Luontoselvityksen tekemisen jälkeen rakennuspaikkojen siirtojen myötä kaava-
muutoskohteita on tullut lisää verrattuna 13 tutkittuun kohteeseen. Kaavaehdo-
tuksen nähtävillä olon jälkeen luontoselvitystä on täydennetty. Luontoselvityk-
sen täydennys on tehty kesällä 2016. Tästä menettelystä on keskusteltu ja 
sovittu kaavaehdotusvaiheen työ- ja viranomaisneuvottelussa kesällä / syksyllä 
2015. 
 
Liite 4.1: Luontoselvityksen täydennys 2016, uusien ja siirrettyjen raken-

nuspaikkojen osalta 
 

Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet tarkistetaan ympäristöhallinnon OIVA / 
Avoin tieto –palvelusta saatavien aineistojen perusteella. 
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Liite 10:  Luonnonsuojelualueet 

 
Ko. palveluiden perusteella kaava-alueella on seuraavat Natura 2000 –alueet: 

 
T
a
u
l
u
k
o
s
s
a
 
o
n
 
k
ä 
 
 
Taulukossa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 
 
Suojeluperuste:  
SCI Sites of Community Importance,  
  Jäsenvaltion ehdotus luontodirektiivin perusteella suojeltavaksi 
  alueeksi. 
SPA Special Protection Areas,  
  Lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet 
 
Toteutustapa: 
lsl luonnonsuojelulaki 
vl vesilaki 
rl rakennuslaki  
sopimus  
 
Kaavaa laadittaessa Natura-alueiden päivitys on vireillä. Uudet Natura-alueiden 
rajaukset eivät ole vielä voimassa, joten niitä ei ole voitu huomioida kaavassa. 
 
ELY –keskuksen kaavaehdotuksesta antaman lausunnon mukaisesti pidettiin 
luontoarvojen osalta erillinen työneuvottelu 18.5.2016. Neuvottelun perusteella 
tehtiin arvio kaavan vaikutuksista Natura 2000 –suojelualueisiin. Natura-arviota 
täydennettiin ELY -keskuksen kaavaehdotus II 8.10.2017 Natura-arviosta anta-
man lausunnon sekä 23.10.2017 pidetyn työneuvottelun ja 26.10.2017 pidetyn vi-
ranomaisneuvottelun perusteella. 
 
 
Liite 4.2: Arvio kaavan vaikutuksista Natura 2000 –suojelualueisiin 
 
Tiedot uhanalaisista lajeista on saatu Varsinais-Suomen ELY –keskukselta kaa-
van laadinnan lähtötiedoiksi kesällä 2016.  
 

 
 
LS-perusteinen NATURA 

  
    Naturatunnus Nimi Suojeluperuste Toteutustapa 

FI0200069 Biskopsön glo-järvet SCI lsl ja vl 

FI0200090 Saaristomeri SCI lsl 

FI0200164 Saaristomeri SPA lsl 

    MUUT-perusteet NATURA 
     

Naturatunnus Nimi Suojeluperuste Toteutustapa 

FI0200090 Saaristomeri SCI rl ja vl 

FI0200090 Saaristomeri SCI sopimus 

FI0200164 Saaristomeri SPA rl ja vl 

FI0200164 Saaristomeri SPA sopimus 
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Merikotkasta on tehty 2016 – 2017 oma vain viranomaiskäyttöön tarkoitettu ra-
portti ja vaikutusarvio.  
 
ELY – keskus on toimittanut kaavaehdotus II lausunnon antamisen yhteydessä 
Excel- taulukon liittyen luonnonsuojelun yksityiskohtaisiin asioihin. Tämä taulukon 
aineisto on käyty läpi Kemiönsaaren kunnan kaavoitus- ja rakennusvalvontavi-
ranomaisen sekä ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan kanssa 
18.10.2017. 
 
Furuholmenin ja Lökholmenin saarien rakennuspaikoista on järjestetty neuvottelut 
3.1.2018. Lökholmenin neuvotteluun osallistuivat Kemiönsaaren kunnan kaavoi-
tusviranomainen ja ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustaja. Furuhol-
menin neuvotteluun osallistui em. viranomaisten lisäksi ko. alueen maanomistaja. 
Neuvottelun perusteella Furuholmenin saareen on tehty maastokäynti ELY -
keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan ja maanomistajan kesken 4.1.2018. 
Neuvotteluiden ja maastokäynnin tarkoituksena on ollut ratkaista voimassa ole-
van kaavan mukaisten rakennuspaikkojen sijoittaminen saarissa, jotka kuuluvat 
Natura-alueeseen. 

 
Liite 17: Työneuvottelu Lökholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio 
Liite 18: Työneuvottelu Furuholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio 
Liite 19: Furuholmenin saaren maastokäynnin muistio ja luontotyypit 
 

3.2.10 Muinaismuistot 
 Muinaismuistot osoitetaan Museoviraston tekemän rakennetun ympäristön ja 
muinaismuistoselvityksen (Museoviraston suojeluaineisto,  FI. 1000272, FI. 
1000034 ja FI. 1000000 FI. 1000272.MV_suojeluaineisto.20120905) sekä kaa-
van laadinnan aikana tehtävien selvitysten perusteella.  
 
21.8.2015 pidetyssä luonnosvaiheen viranomaisneuvottelussa Varsinais-
Suomen maakuntamuseon mielipide oli, että em. nykyisiä selvityksiä tulee täy-
dentää. Täydennysmenettelyksi neuvottelussa todettiin, että uusien / siirrettä-
vien rakennuspaikkojen alueiden inventoinnit on arvioitava. Maakuntamuseon 
edustaja voi tehdä topologian perusteella valinnan esim. 30 – 40 rakennuspai-
kalle, joilla suoritetaan inventointi.  
 
Varsinais-Suomen maakuntamuseon kaavaehdotuksesta antamaan lausuntoon 
liittyen ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa 17.6.2016 todettiin, että ”mui-
naisjäännösten inventointi tehdään uusien ja siirrettyjen rakennuspaikkojen 
osalta. Inventointi suoritetaan niin, että kunta toimittaa em. rakennuspaikoista 
kaavaehdotuksen karttaotteet maakuntamuseolle. Maakuntamuseon edustaja 
tekee esityksen niistä rakennuspaikoista, joilla tulee suorittaa maastokäynti. 
Muiden rakennuspaikkojen osalta todetaan kartta- / ilmakuvatarkastelu riittä-
väksi tarkasteluksi, jolla voidaan todeta, että rakennuspaikalla ei ole erityisiä ar-
voja”. Työneuvottelu asiaan liittyen pidettiin maakuntamuseon edustajan kanssa 
9.8.2016. Neuvottelun perusteella tehtiin muinaismuistojen inventointi syys-
lokakuussa 2016. Muinaisjäännöksiä koskeva työneuvottelu järjestettiin 
10.11.2016.  

 
Liite 5.1: Kemiönsaaren rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventoin-

ti 2016  
 
Maakuntamuseon 12.6.2017 antaman lausunnon mukaan kaavaprosessin ai-

kana on tullut kolme maanomistajien ilmoittamaa uutta muuta arkeologista koh-

detta, jotka tulee lisätä kaavakartalle sekä liitteeseen 5. 
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Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin 21.2.2018 lisätty kiinteä muinaisjään-

nös (Högbergen, id: 1000032087) on lisätty kaavakartalle sekä liitteeseen 5. 

Liite 5: Kiinteät muinaisjäännökset (luettelo) 
 
3.2.11 Tiestö ja laivaväylät 

 Yhteysalukset liikennöivät suurimpiin saariin Taalintehtaalta ja Kasnäsistä. Kylä-
alueilla on yhteisessä käytössä olevat venesatamat. Yleisessä käytössä olevia 
teitä on ainoastaan Hitis- ja Rosalalandetilla. 

 
3.2.12 Yhdyskuntatekniikka 
 Kemiönsaaren kunnan vesi- ja jätevesihuollosta vastaa Kemiönsaaren Vesi. 

Kaava-alueella vesilaitoksen toiminta-aluetta on Hiittisissä keskustan alueella, 
jossa on vesijohto. Muualla kaava-alueen vesihuolto on järjestetty kiinteistökoh-
taisesti. 

 

Lounais-Suomen jätehuolto Oy vastaa Kemiönsaaren kunnassa asuinkiinteistö-
jen, sekä vakituisten että vapaa-ajankiinteistöjen jätehuollosta.  

 
Caruna vastaa alueen sähkön jakelusta. 

  
 Alueen puhelinyhteyksistä vastaa Kemiön Puhelin Oy. 
 

 
4. TAVOITTEET  
 
4.1 Yleisiä tavoitteita   
 Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa noin 20 vuotta sitten laadittu Drags-

fjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaava vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä 
ja nykyisiä tarpeita.  

 
Voimassa oleva rantaosayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL) mukaiseksi oikeusvaikutteiseksi osayleiskaavaksi. 

 
 Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan mitoitusta ei muuteta, ts. 

rakennuspaikkoja ei lisätä eikä kantatilatarkastelua ja mitoituslaskentaa tehdä 
uudelleen. Voimassa olevassa kaavassa olevat mahdolliset selvät mitoitusvir-
heet tarkistetaan, jos sellaisia havaitaan. 

 
 Muita tavoitteita ovat mm. valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden huomi-
oiminen. 

 
4.2 Tehtävät muutokset 

- Loma-asunnon rakennuspaikkojen (RA) rakennusoikeuden nostaminen 
- Kaavamääräysten ajantasaistaminen maankäyttö- ja rakennuslain sekä 

muiden nykyisten lakien mukaiseksi 
- Aluevarauksia ja rakennuspaikkojen sijainteja tarkistetaan toteutuneen 

rakentamisen, nykyisen maankäytön tai muuttuneiden tarpeiden ja olo-
suhteiden mukaisesti 

- Voimassa olevat osayleiskaavan muutokset, ranta-asemakaavat ja poik-
keamislupien mukainen maankäyttö esitetään rantaosayleiskaavassa 

- Puolustushallinnon aluevarauksia ja käyttötarkoituksia (EP-alueet) tar-
kistetaan tarvittaessa. Kunta pyytää muutostarpeista lausunnot alueiden 
maanomistajilta ja käyttäjiltä jo valmisteluvaiheessa. Selvitettäviä alueita 
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on ainakin saarilla: Stora Krokön ja Sommarön. Monissa tapauksissa 
Metsähallitus on valtion omistamien maiden haltija. 

- Suojeltavien rakennusten osoittaminen uuden rakennusinventoinnin mu-
kaisesti 

- Luonnonsuojelualueiden ja Natura-alueiden osoittaminen olemassa ole-
vien tietojen perusteella 

- Muinaismuistokohteiden osoittaminen tehtyjen selvitysten perusteella 
- Biskopsön järven alueen kiinteistöjen rakennusoikeuden määrittäminen 

ja osoittaminen kaavakartalla sekä luonnonsuojelualueen osalta korvat-
tavan rakennusoikeuden määrittäminen 

- Voimassa olevan kaavan mukaisten rakennuspaikkojen ulottuvuuden 
tarkistaminen. 

- Uhanalaisten lajien huomioiminen kaavamääräyksin 
 
4.3 Keskeisimmät maanomistajien esityksestä harkittavat muutokset 

- RA-rakennuspaikkojen siirto 
- myönnettyjen lupien mukaisesti 
- pois nykyisen kaavan vahvistamisen jälkeen perustetuilta 

suojelualueilta 
- rakentamisen, käytön, maastonmuotojen, rannan laadun, 

maaperän ja maiseman sekä yleisten rantojen maankäytön 
suunnitteluperusteiden kannalta katsottuna parempaan paikkaan 

 
4.4 Muut mahdollisesti tehtävät muutokset 

- RA-rakennuspaikkojen lisääminen voimassa olevan kaavan selkeiden 
virheiden takia. 

- matkailupalvelujen alueiden (RM) jakaminen RA-rakennuspaikoiksi 
- toteutettujen venevalkamien (LV) ja -satamien (LS) osoittaminen 
- muita tarkistuksia harkinnan mukaan.  

 
4.5 Maakuntakaavan antamat tavoitteet 
 Maakuntakaavan aluevaraukset ja muu ohjausvaikutus otetaan huomioon ranta-

osayleiskaavaa laadittaessa. 

 
 
5. MITOITUS    
 Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan mitoitusta ei muuteta, ts. ra-

kennuspaikkoja ei lisätä eikä kantatilatarkastelua ja mitoituslaskentaa tehdä uu-
delleen. Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa olevat mahdolliset selvät mi-
toitusvirheet tarkistetaan, jos sellaisia havaitaan. 

 
5.1 Loma-asuntojen rakentaminen 
 
5.1.1 Yleiset mitoitusperiaatteet ja mitoitusrantaviiva 
  
5.1.1.1 Rantaosayleiskaavan mitoitusperusteet  

Loma-asutuksen mitoitus perustuu seutukaavan aluejakoon. Tarkka aluejako näh-
dään tässä karttaliitteestä 9.  

 
Maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi loma-asutus mitoitetaan 
jokaisella mitoitusalueella (A - D) eri mitoitusnormin mukaan siten, että omarantai-
sille loma-asunnoille ilmoitetaan maksimitiheys. Laskentaperusteena voi olla loma-
asuntojen määrä/rantakilometri ja/tai saaripinta-ala hehtaareissa/loma-asunto. Ra-
kentamattoman rantaviivan osuus kokonaisrantaviivasta on määritelty seutukaavan 
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mukaan erikseen jokaiselle osa-alueelle (108-116) jokaisen mitoitusalueen puit-
teissa. 

 
Kun loma-asutus ryhmitellään yhteisrantaiseksi, voidaan osoitettu mitoitusluku ylit-
tää 50 %:lla, edellyttäen, että rakennuspaikat sijoitetaan vähintään 100 m:n päähän 
rannasta. 

  
Yleisiä mitoitusperiaatteita ovat 

 
- Rakennusmahdollisuudet tarkastellaan tilakohtaisesti siten, että naapuriti-

lan maankäyttö, kun tilat eivät muodosta samaa maanomistusyksikköä, ei 
vaikuta mitoitukseen. Käytettynä rakennusoikeutena huomioidaan kuiten-
kin erotetut lomarakennuspaikat, rakennetut loma-asunnot, myönnetyt ra-
kennus- tai poikkeusluvat loma-asunnoille itse tilalla tai erottamattomilla 
rakennuspaikoilla sekä juridisesti sitovat ennen 30.5.1985 päivätyt luovu-
tusasiakirjat erottamattomille rakennuspaikoille. 

 
- Toteutumattomat rakennuspaikat, jotka mitoituksen mukaan sijoittuisivat 

luonnoltaan tai maisemaltaan erikoisen arvokkaalle alueelle, siirretään 
saman maanomistusyksikön sisällä vähemmän aroille alueille. 

 
- Pienten saarten rakennusmahdollisuudet määräytyvät ensisijaisesti saa-

ren pinta-alan perusteella ja isommilla saarilla tilojen rakennusmah-
dollisuudet määräytyvät niiden rantaviivojen pituuksien perusteella tai ran-
taviivojen pituuksien ja tilojen pinta-alojen keskiarvon perusteella. 

 
- Rakentamaton rantaviivaosuus kullakin osa-alueella pyritään tiloittain 

osoittamaan pidempinä yhtenäisinä osuuksina. 
 

- Arvioitaessa rakentamattoman rantaviivan osuutta kokonaisrantaviivasta 
osa-alueittain huomioidaan myös 0,5-1,0 ha:n kokoisten saarten rantavii-
vat, vaikka näitä saaria ei huomioida loma-asutuksen mitoituksessa. 

 
- Mitoituksen perusteena oleva rantaviiva on laskettu yleispiirteisesti rekis-

terikartalta 1:10 000, noudattaen samoja periaatteita kuin seutukaavassa, 
100 m:n murtoviivaa käyttäen (1 cm). 

 
Mitoitusperusteet mitoitusalueilla  
A,B,C ja D 

Alle 1 ha kokoisia saaria, paljaita saaria sekä saaria, joiden maasto ei salli raken-
tamista ei tulisi rakentaa. Alle 1 ha kokoisia saaria ei huomioida loma-
asutusmitoituksessa. 
 
1-2 ha kokoisilla saarilla voi olla 1 loma-asunto, jos maasto sallii. 
 
2-4 ha kokoisilla saarilla voi olla 2 loma-asuntoa, jos maasto sallii. 
 
Yleiskaavassa selvitetään loma-asuntorakennusoikeuksien siirtäminen saman 
maanomistusyksikön sisällä isommille saarille. 
 
Mitoitusnormit määritetään kuitenkin mitoitusalueilla C ja D suorittamalla saarikoh-
tainen peitteisyyttä ja maasto-olosuhteita koskeva inventointi. Rakennuskelpoisiksi 
osoittautuneiden saarten tai saarten osien rantaviiva ja pinta-ala huomioidaan lo-
ma-asuntojen mitoituksessa. 
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Mitoitusalue A 
 
Alue käsittää osa-alueen 112 eli Hitis- ja Rosalalandetin ympäristöineen. Alueen 
maisemaa hallitsevat metsäiset mannermaiset rannat ja saaret. 
 
Vapaan rantaviivan osuus tulee osa-alueella 112 olla 40 % kokonaisrantaviivasta. 
 
Yli 4 ha kokoisilla saarilla mitoitusperusteena on rantaviivanormin 6 loma-
asuntoa/rantakilometri ja pinta-alanormin 1 loma-asunto/3 ha saaripinta-alaa kes-
kiarvo. 
 
Hitis- ja Rosalalandetilla mitoitusperusteena on kuitenkin 6 loma-asuntoa/rantakilo-
metri. 

 
 
 
 

Mitoitusalue B 
 
Alueen muodostavat osa-alueet 108 ja 109 eli Biskopsön, Vänoxan saaret sekä Lil-
la ja Stora Ängesön saaret Hiittisten kylän pohjoisosassa ympäristöineen. Alueen 
saaret ovat suhteellisen kookkaita ja peitteisiä muodostaen tiheitä ryhmiä kapeine 
salmineen ja suojaisine lahtineen. 
 
Vapaan rantaviivan osuus tulee osa-alueilla 108 ja 109 olla 50 % kokonaisrantavii-
vasta. 
 
Yli 4 ha kokoisilla saarilla mitoitusperusteena on rantaviivanormin 5 loma-
asuntoa/rantakilometri ja pinta-alanormin 1 loma-asunto/3 ha saaripinta-alaa kes-
kiarvo. 

  
Biskopsön ja Vänoxan pääsaarilla mitoitusperusteena on kuitenkin 5 loma-
asuntoa/rantakilometri. 

 
Rakennukset on sovitettava maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. 

 
Mitoitusalue C 

 
Alue käsittää osa-alueet 113, 114 ja 116 eli saaristoalueen Örön saariryhmästä 
etelässä Bolaxin saariryhmään idässä. Saaret ovat pääosaltaan keskikokoisia ja 
vaihtelevia kasvillisuudeltaan. Alueella on lisäksi paljon pienehköjä saaria ja luoto-
ja.  
 
Vapaan rantaviivan osuus tulee osa-alueille 113, 114 ja 116 olla vähintään 70 % 
kokonaisrantaviivasta. 
 
Yli 4 ha kokoisilla saarilla mitoitusperusteena on rantaviivanormin 3 loma-
asuntoa/rantakilometri ja 1 loma-asunto/3 ha saaripinta-alaa keskiarvo. 
 
Rakennukset sopeutetaan varsinkin maisemaan pääasiassa täydentämällä ole-
massa olevia loma-asuntoryhmiä. 
 
Mitoitusalue D 
 
Alueen muodostaa osa-alue 115 eli Hangon läntinen selkä. 
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Vähintään 80 % alueen kokonaisrantaviivasta on jätettävä rakentamatta. 
 
Alueille, joilla suoritetun saarikohtaisen inventoinnin perusteella voidaan osoittaa 
riittävästi rakennuspaikkoja, lasketaan rakentamismahdollisuudet yli 4 ha saarille 
rantaviivanormin 2 loma-asuntoa/rantakm ja pinta-alanormin 1 loma-asunto/3ha 
keskiarvona. 

 
5.1.2 Biskopsön saaren sisävesien mitoitusperusteet 

Voimassa olevassa kaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta Biskopsön saa-
ren sisävesille eikä sisävesien rantarakennusoikeutta ole laskettu. Sisävesien 
rantarakennusoikeus on tullut esille ko. alueen maanomistajien yhteydenotosta 
kuntaan ja ympäristökeskukseen (nyk. ELY –keskus).  
 
Kaavan muutoksen laadinnan alkuvaiheessa on neuvoteltu ELY –keskuksen 
kanssa sisävesien rantarakennusoikeuden mitoituksesta. Neuvottelussa 
8.1.2014 sovittiin, että 
- sisävesien rakennusoikeuden mitoitusnormina käytetään 3 lay/km 
- mitoitusrantaviivan laskennassa käytetään yleisesti käytössä olevia ja 

nyt laskennassa käytettyjä vähennyskertoimia 
 

Liite 6: Muistio työneuvottelusta Biskopsön sisävesien rakennusoikeuteen 
liittyen 

Liite 7: Mitoitustaulukko sekä kiinteistökohtainen selvitys rakennuspaikko-
jen siirtämisestä ja korvaamisesta Biskopsön sisävesien osalta. 

 
5.1.3 Vapaa-ajan asutuksen sijoittamisen perusteet  
  
 Lain vaatimukset 
 Maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:n 1 momentin mukaan laadittaessa yleiskaavaa 

(tai asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa) pääasiassa loma-asutuksen järjestä-
miseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin sää-
detään, katsottava, että 
1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaise-

maan ja muuhun ympäristöön; 
2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja ve-

sihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominais-
piirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 

3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 
 
 

6. MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT  
Alueen laajuudesta ja kaavan luonteesta johtuen erilaisia kaavarunkovaihtoehtoja 
ei tutkittu. 

 
 

7. RANTAOSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT  
 
7.1 Yleisperustelu    

Rantaosayleiskaavan muutoksella on pyritty vastaamaan maanomistajien nykyi-
siin ja tuleviin tarpeisiin tarkistamalla vuonna 1998 vahvistettua rantaosayleiskaa-
vaa rakennuspaikkojen sijoittelun, ulottuvuuden ja loma-asunnon rakennuspaikan 
rakennusoikeuden osalta.  
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Tarkistukset ja muutetut aluevaraukset perustuvat mitoituksen osalta tuohon 
aiempaan kaavaan.  
 

Kaavan muutoksessa ei kaavakartalla ole eritelty rakentamattomia ja rakennettu-
ja rakennuspaikkoja. Tämä ratkaisu perustuu kaavan laadinnan tavoitteisiin ja 
kaavan laadinnan aikana todettuihin seuraaviin asioihin: 

- Kaavan muutosalue on erittäin laaja ja rikkonainen. Lisäksi kaavassa on pal-
jon rakennuspaikkoja. Koska kysymyksessä on kaavan muutos, joka raken-
nusoikeuden määrittämisen ja osoittamisen osalta perustuu muutettavan kaa-
van mitoitukseen, ei kiinteistö- tai kantatilakohtaista rakentamistilannetta tarvit-
se käydä koko alueen osalta läpi.  
- Alueelle rakennetaan kymmeniä uusia loma-asuntoja vuodessa, joten 
kaava ei tältä osin pysy ajantasaisena edes kaavan laadinnan aikana. Näin 
ollen esim. kunnan viranomaiset joutuvat tarvittaessa tarkistamaan rakenta-
mistilanteen aina rakennusvalvonnan tiedoista. 
- Asiasta on kaavan laadinnan aikana keskusteltu kunnan rakennusvalvon-
taviranomaisten kanssa. Ko. viranomaiset eivät näe esitystapaa ongelmalli-
sena.  
- Kaavan pohjakarttana on Maanmittauslaitoksen maastokartta, jossa näkyy 
rakennetut rakennukset. Ko. maastokartta on kaavakartan lisäksi katsotta-
vissa useiden karttapalveluiden tarjoamana. Tätä kautta viranomaiset saavat 
tietoa rakentamistilanteesta esim. antaessaan lausuntoja kaavan laadinnan 
aikana. Asiassa palvelee myös Ympäristöhallinnon elinympäristön tietopalve-
lu Liiteri, josta voi tarkastella rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja kartta-
palvelussa. 
- Rakennettujen ja rakentamattomien rakennuspaikkojen osoittaminen edel-
lyttäisi rakennuspaikkojen järjestelmällistä läpikäyntiä ja selvittelyä pohjau-
tuen kunnan rakennuslupa- ja rakennustietoihin. Hyötyihin nähden asian te-
kemisen on todettu aiheuttavan kohtuuttomat kustannukset. 

 
Detaljikaavat on piirretty yleispiirteisesti rantaosayleiskaavaan.  Rantaosayleiskaa-
van aluevarauksissa on otettu huomioon vahvistettu maakuntakaava. 
 

Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -alueet on tarkistettu kaavakartalle. Arvio 
kaavan vaikutuksista Natura 2000 alueisiin on tehty kesän 2016 ja talven 2017 ai-
kana. Natura-arviota täydennettiin ELY -keskuksen kaavaehdotus II 8.10.2017 
Natura-arviosta antaman lausunnon sekä 23.10.2017 pidetyn työneuvottelun ja 
26.10.2017 pidetyn viranomaisneuvottelun perusteella.  
Viranomaiskäyttöön tarkoitettu vaikutusarvio merikotkien pesäpaikkojen suojele-
miseksi tehtiin kesän 2016 ja talven 2017 aikana. Uusien ja siirrettyjen rakennus-
paikkojen osalta tehtiin kesän 2016 ja talven 2017 aikana luontoarvojen perussel-
vitys. Em. arvioraportit ja luontoselvitys osaltaan ohjasivat kaavaehdotuksen laa-
dintaa. ELY – keskus on toimittanut kaavaehdotus II lausunnon antamisen yhtey-
dessä Excel- taulukon liittyen luonnonsuojelun yksityiskohtaisiin asioihin. Tämä 
taulukon aineisto on käyty läpi Kemiönsaaren kunnan kaavoitus- ja rakennusval-
vontaviranomaisen sekä ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan 
kanssa 18.10.2017, jonka perusteella on tarkistettu kaavakarttaa. 

 
 
 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on otta-
nut kantaa kaavaehdotuksen II Lökholmenin ja Furuholmenin saarien tilanteisiin 
seuravasti:  
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Lökholmen 
Lökholmen kuuluu Natura 2000 –ohjelmaan lukuun ottamatta niitä RA-
rakennuspaikkoja, jotka on osoitettu nykyisessä yleiskaavassa. ELY-keskus on 
esittänyt, että itäisin RA -rakennuspaikka Lökholmenin etelärannalla tulee siirtää 
takaisin Natura 2000 –alueen ulkopuolelle.  
 
 
ELY -keskuksen kannanoton johdosta maanomistajaa on kuultu asiasta kirjeitse. 
Maanomistaja on toimittanut kuntaan 18.12.2017 päivätyn kannanoton, jossa 
maanomistaja perustelee rakennuspaikan siirtoa. 
 
Kunnan kaavoitusviranomainen on toimittanut maanomistajan kannanoton ELY -
keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajalle.  

 
Ko. rakennuspaikan sijoittaminen perustuu 3.1.2018 pidettyyn neuvotteluun Ke-
miönsaaren kunnan kaavoitusviranomaisen ja ELY -keskuksen luonnonsuojeluyk-
sikön edustajan kesken. Neuvottelussa ELY -keskuksen kanta oli, että ko. RA -
aluetta on mahdollista siirtää noin 30 metriä itään päin eli noin puolen rakennus-
paikan verran. 
 
Liite 17: Työneuvottelu Lökholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio 
 
Furuholmen 
Furuholmenin rakennuspaikkojen sijoittelu perustuu 3.1.2018 Kemiönsaaren kun-
nan kaavoitusviranomaisen, ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan ja 
ko. alueen maanomistajan kesken pidettyyn neuvotteluun sekä 4.1.2018 tehtyyn 
maastokäyntiin ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan ja maanomista-
jan kesken. Neuvottelun ja maastokäynnin perusteella saaren rakennusoikeuslas-
kennan mukaisesta kuudesta rakennuspaikasta kolme on osoitettu korvattavana ja 
kolme on osoitettu kaavassa tavallisina loma-asunnon rakennuspaikkoina (RA). 
Rakennuspaikkojen ulkopuolelle jäävä osa saaresta on osoitettu luonnonsuojelu-
alueena (SL-1).  Osoitetut kolme rakennuspaikkaa on sijoitettu maastokäynnillä 
kartoitettuihin paikkoihin.  
 
 

 Liite 18: Työneuvottelu Furuholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio 
Liite 19: Furuholmenin saaren maastokäynnin muistio ja luontotyypit 

 
   

Alueella tehty rakennusinventointi ja muinaismuistoselvitys on huomioitu kaavan 
muutoksessa. 
 
Biskopsön saaressa olevien järvien rantarakennusoikeudet on selvitetty kiinteistö-
kohtaisesti. 
 
17.6.2016 pidetyssä viranomaisneuvottelussa todettuja kalankasvatusalueita ei ole 
kaavassa osoitettu. Kalankasvatusalueiden luvat on myönnetty ympäristölupame-
nettelyllä. Luvat ovat määräaikaisia. Määräaikaisen luvan ja toiminnan perusteella 
kaavassa ei haluta osoittaa ko. paikoille toimintaa ja maankäyttöä, joka on huomat-
tavasti lyhytkestoisempaa kuin kaavan asettama aikaväli. 
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7.2 Kokonaisrakenne ja mitoitus  
 
7.2.1 Rakentamisen määrä 

Rakentamisen sijoittumisen ja määrän muutoksia muutettavaan kaavaan nähden 
on esitetty alla olevassa selvityksessä sekä liitteissä 7, 8, 9, 12, 13 ja 16. Tämän 
lisäksi on laadittu erikoiskartat 17.6.2016 pidetyn viranomaisneuvottelun 
perusteella uusista ja siirretyistä rakennuspaikoista. Nämä erikoiskartat on 
toimitettu viranomaisille kaavaehdotuksen toisen nähtävillä olon aikana pyydettyä 
viranomaislausunnon antamista varten.  
  
Liite 9: Kiinteistötaulukon karttaliite 
 
Uusien ja siirrettyjen rakennuspaikkojen toteuttamiskelpoisuus luontoarvojen 
kannalta katsottuna on varmistettu tekemällä näiltä alueilta luontoarvojen perus-
selvitys. Ko. rakennuspaikkojen sijainti merikotkien pesäpaikkoihin nähden on 
varmistettu laaditun erilisen viranomaiskäyttöön tarkoitetun raportin ja vaikutusar-
vion perusteella. Edellä todetun lisäksi rakennuspaikkojen sijoittamisia on selvi-
tetty perustuen ELY – keskuksen kaavaehdotus II lausunnon antamisen yhteydes-
sä toimittamaan Excel- taulukkoon liittyen luonnonsuojelun yksityiskohtaisiin asioi-
hin. Lökholmenin rakennuspaikkojen sijoittelu perustuu myös maanomistajan kir-
jeitse kuulemiseen ja ELY -keskuksen antamaan kannanottoon. Furuholmenin ra-
kennuspaikkojen sijoittelu perustuu 3.1.2018 pidettyyn neuvotteluun ELY -
keskuksen kanssa sekä 4.1.2018 tehtyyn maastokäyntiin ELY -keskuksen luon-
nonsuojeluyksikön edustajan ja maanomistajan kesken. 
 

 
Liite 4:  Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010  
Liite 4.1: Luontoselvityksen täydennys 2016, uusien ja siirrettyjen rakennus-
  paikkojen osalta 

 Liite 17: Työneuvottelu Lökholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio 
 Liite 18: Työneuvottelu Furuholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio 

Liite 19: Furuholmenin saaren maastokäynnin muistio ja luontotyypit 
 

Rantaosayleiskaavan muutoksen mitoitus perustuu voimassa olevan 
rantaosayleiskaavan mitoitukseen. Kiinteistökohtaisesti rakennuspaikkojen 
määrää ei muuteta kuin niissä tapauksissa, että voimassa olevassa 
rantaosayleiskaavassa on havaittu alimitoitusta. Kaavassa on osoitettu noin 400 
rakentamatonta loma-asunnon rakennuspaikkaa. Rakennettuja loma-asunnon 
rakennuspaikkoja kaava-alueella on noin 1 800 rakennuspaikkaa. Muutettavaan 
kaavaan verrattuna kaavan muutoksella osoitetaan 16 uutta rakennuspaikkaa 
seuraaville kiinteistöille: 

 
322-507-4-26, Stora Hästskäret   +1RA 
Perustelu: Muutettavan kaavan mitoituslaskenta osoittaa 2 lay. 
 
322-507-8-36, Öröskäret    +1RA 
Perustelu: Mitoituksen mukaisessa maaston peitteisyydessä tapahtunut muutos. 
 
322-507-2-37, Snålskäret    +1RA 
Perustelu: Ympäristökeskuksen myöntämä poikkeamislupa. 
 
322-507-5-27, Kummelskärs grunden   +1RA 
Perustelu: Mitoituksen mukaisessa maaston peitteisyydessä tapahtunut muutos. 
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322-508-5-10, Lilla Bärsskär    +1RA 
Perustelu: Maaomistusyksikön rakennusoikeus osoitettu muutettavassa kaavas-
sa väärin. 
 
322-489-3-48, Biskopsö    +1RA 
Perustelu: Maanomistusyksikön rakennusoikeudessa huomioitu Biskopsön sisä-
vesien rakennusoikeus. 
 
 
322-508-4-6 Storholmen, Storskären   +1RA 
Perustelu: Mitoituksen mukaisessa maaston peitteisyydessä tapahtunut muutos. 

 
Yllä olevat perustuvat mitoituslaskelmien tarkistuksiin 
 
322-495-2-14, Hitis  1AO - 2RA  +1RA 
Perustelu: Todettu oleva rakentamistilanne 
 
322-495-8-23, Stora Ängesön T – 1RA  +1RA 
Perustelu: Todettu oleva rakentamistilanne 
 
322-507-4-49, Rosala  1RA – 2RA  +1RA 
Perustelu: Todettu oleva rakentamistilanne  
 
322-507-8-22, Vaxskär  1RA-1 – 2RA  +1RA 
Perustelu: Todettu oleva rakentamistilanne  
 
322-507-2-35, Halsskär  M-2 – 1RA-1  +1RA 
Perustelu: Todettu oleva rakentamistilanne  
 
322-495-15-4, Jungö  M-2 – 1RA  +1RA 
Perustelu: Todettu oleva rakentamistilanne  
 
322-495-15-5, Torsö  M-2 – 1RA-1  +1RA 
Perustelu: Todettu oleva rakentamistilanne  
 
322-521-3-83, Vänoxa    +1RA 
Perustelu: Rakennettu luvalla maatilamatkailua varten. Muodostettu myöhemmin 
omaksi kiinteistöksi. 
 
322-515-7-29, Stubbnäs    +1AO 
Perustelu: Todettu oleva rakentamistilanne 

 
Yllä olevat perustuvat olevaan tilanteeseen. 

 
Muutettavan kaavan mukaisista loma-asunnon (RA) rakennuspaikoista on 18 ra-
kennuspaikkaa muutettu asuinrakennuksen (AO) rakennuspaikaksi ja yksi maati-
lan talouskeskukseksi (AM). Muutoksen syy on myönnetty poikkeaminen ja ra-
kennuslupa tai ennestään kunnan rakennusvalvonnan rekisterissä olleet asuinra-
kennukset. Muutokset ovat seuraavilla kiinteistöillä: 
 
322- 521-2-106 RA muutettu AO  Bergön 
322-521-3-40  RA muutettu AO  Stickelhol-
      marna 
322-495-2-44  RA muutettu AO  Hiittinen 
322-495-11-4  RA muutettu AO  Hiittinen 
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322-515-2-19  AO+2RA muutettu 2AO+RA Stubbnäs 
322-508-1-1  RA muutettu AO  Rosala Böle 
322-515-1-0  2RA muutettu 2AO  Stubbnäs 
322-515-2-26  RA muutettu AO  Stubbnäs 
322-515-2-29  RA muutettu AO  Stubbnäs 
322-495-7-45  RA muutettu AO  Hiittinen 
322-489-1-6  RA muutettu AO  Djupön 
322-507-4-28  RA muutettu AO  Rosala 
322-491-2-13  RA2/180 muutettu AO  Bötesön 
322-491-1-6  2RA muutettu 2AO  Bötesön 
322-521-3-68  RA muutettu AO  Vänoxa 
322-521-2-113  RA muutettu AM  Vänoxa 
322-507-3-2  RA-1 muutettu AO/s  Rosala 

 
Muutettavan kaavan mukaisiin RA-1 ja RA-2 / 180 rakennuspaikkoihin on tehty 
muutoksia seuraavasti: 
 
322-489-1-52, Biskopsö, RA-2/180, muutetaan RA rakennusoikeudeksi toteutu-
neen tilanteen mukaan. 
 
322-491-2-13, Bötesön, muutetaan Ra rakennusoikeudeksi toteutuneen tilanteen 
mukaan. 
 
322-507-4-53, Ekeskäret, RA-1, muutetaan RA rakennusoikeudeksi ja siirretään, 
poikkeamisluvan mukaisesti. 
 
322-495-1-39, Flatgrundet, RA-1, muutetaan RA rakennusoikeudeksi, poik-
keamislupa. 
 
322-507-3-89 ;-90, Rosala, 2RA-1, muutetaan 2RA olevan tilanteen mukaan. 
 
322-507-8-18, Rosala Hamnholmen, RA-1, muutetaan RA, poikkeamislupa. 
 
322-507-8-37, Perguttenskär, RA-1, muutetaan RA 
 
322-507-10-22, Snåldön osoitetaan 1RA-1 olevan rakentamistilanteen mukaan. 
 
322-495-86-17, Stora Ängesön 1RA muutetaan 2RA-1 olevan rakentamistilan-
teen mukaan. 
 
Kaavaluonnosta laadittaessa maanomistajien esitysten johdosta tehdyt 
muutokset on listattu kaavaselostuksen liitteeseen 9.  
 
Kaavaluonnoksesta jätettyjen maanomistajien kannanottojen perusteella tehdyt 
muutokset on listattu myös kaavaselostuksen liitteeseen 9. 
 
Kaavaehdotusta laadittaessa on tarkasteltu koko kaava-alueen osalta 
rakennuspaikkojen ulottuvuuksia, sijoittelua ja rantaviivan määrää. Tarkastelun 
johdosta tehdyt muutokset on listattu kaavaselostuksen liitteeseen 9 ja 12 (Muut 
tarkistukset). 
 
Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten mukaiset tarkistukset 
on todettu kaavaselostuksen liitteessä 13. Maanomistajien muistutusten 
perusteella tehdyt muutokset on listattu myös kaavaselostuksen liitteeseen 9. 
Edellä todetun lisäksi kaavaehdotukseen on tehty joitakin muita tarkistuksia. 
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Nämä tarkistukset on listattu kaavaselostuksen liitteeseen 9 ja 13 (Muita 
muutoksia ja korjauksia). 
 
Kaavaehdotuksesta II annettujen lausuntojen ja muistutusten mukaiset 
tarkistukset ja niiden johdosta suoritetun kirjekuulemisen mukaiset tarkistukset on 
todettu kaavaselostuksen liitteessä 16. Maanomistajien muistutusten perusteella 
tehdyt muutokset on listattu myös kaavaselostuksen liitteeseen 9. Edellä todetun 
lisäksi kaavaehdotukseen on tehty joitakin muita tarkistuksia. Nämä tarkistukset 
on listattu kaavaselostuksen liitteeseen 9 ja 16 (Muut muutokset). 
 

 
Liite 8: Muutettava rantaosayleiskaava 
Liite 9: Kiinteistötaulukko 
Liite 12:  Kaavan laatijan vastine (luonnosvaihe) 
Liite 13: Kaavan laatijan vastine (ehdotusvaihe) 
Liite 16: Kaavan laatijan vastine (II ehdotusvaihe ja II ehdotusvaiheen tar-

kistusten kirjeitse kuuleminen) 
 
Biskopsön saaren sisävesien rakennusoikeuksia ei ole selvitetty muutettavassa 
kaavassa. Kaavan muutoksessa nämä rakennusoikeudet on määritetty ELY –
keskuksen kanssa käydyn neuvottelun perusteella. Ko. sisävedet sijaitsevat 
luonnonsuojelualueella. Rakennusoikeuslaskelman mukaiset rakennuspaikat on 
osoitettu kaavakartalla siirrettynä tai korvattavana rakennuspaikkana 
kaavaselostuksen liitteen 7 mitoitustaulukon mukaisesti. 
 
Liite 7: Mitoitustaulukko sekä kiinteistökohtainen selvitys rakennuspaikko-

jen siirtämisestä ja korvaamisesta Biskopsön sisävesien osalta. 
 
Em. mitoitusperusteiden mukaisista rakennuspaikoista yksi rakennuspaikka on 
siirretty maanomistusyksikön muille rannanosille ja kahdeksan rakennuspaikkaa 
on osoitettu korvattavina rakennuspaikkoina.  

 
7.2.2 Vapaan rannan määrä 

Vapaan rannan määrän pitäminen mahdollisimman ennallaan on ollut 
kaavamuutoksessa toinen mitoitusperuste sekä aluevarausten tarkistamisen ja 
uuteen paikkaan sijoittamisen lähtökohta. Rakennuspaikat on osoitettu yleisten 
rantojen maankäytön suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tämän perusteella voidaan 
todeta, että rakennuspaikkojen tarkistusten myötä on lisätty vapaata rantaa. 
 
Kaavan muutoksen laadinnassa on kiinnitetty huomiota muutettavan kaavan 
niihin rakennuspaikkoihin, joiden koko ja rantaviivan määrä on huomattavasti 
suurempi, kuin mitä rakennuspaikan maastonmuodot, maaperä, rannan laatu, 
rakennettavuus ja kaavan mitoitusperusteet sekä yleiset rantojen maankäytön 
suunnitteluperusteet huomioiden tulisi osoittaa. Tämä tarkastelu osaltaan lisää 
vapaan rannan määrää enemmän kuin yhden kilometrin. 

 
Rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöjako huomioiden maanomistajan tavoitteiden 
mukaisesti rakentamisen, käytön, luontoarvojen, maiseman ja maaston kannalta 
suotuisimpiin paikkoihin niin, että vapaan rannan muodostuminen on huomioitu 
kiinteistö- / aluekohtaisesti.  
 
Kaava-alueella on paljon pieniä saaria. Yleisesti voidaan todeta, että pienten saa-
rien jokamiehen oikeuksin tapahtuva käyttö on vähäistä. Pienten saarien koko-
naismäärä huomioiden kaavaehdotus ei aiheuta merkittävää muutosta verrattuna 
muutettavaan kaavaan.  
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Rakennuspaikkojen siirroista isommista saarista pienempiin saariin voidaan todeta 
seuraavaa. Vapaan rannan muodostuminen ja käyttö perustuu siihen, että pie-
nempien saarien rakennuspaikat on osoitettu edellä todetuin perustein ja että ra-
kentamattomat rannan osat muodostavat maiseman, maaperän, puuston, maaston 
muotojen sekä luontoarvojen ja virkistyskäytön kannalta katsottuna hyvän ja yhte-
näisen alueen saaren loma-asukkaiden käyttöön. Rakennuspaikkojen siirtojen 
myötä vapautuu yleisesti ottaen vapaata rantaa isommassa saaressa, jossa vapaa 
ranta sopii paremmin jokamiehenoikeudelliseen käyttöön. Näin ollen voidaan tode-
ta, että vapaan rannan määrä ei vähene, eivätkä sen käyttömahdollisuudet huono-
ne verrattuna muutettavaan kaavaan. 

 
7.3 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Valtioneuvosto päätti 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 
§:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että ediste-
tään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoi-
tusta. 

 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta keskeisimpiä lakeja ovat 
luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki, maa-aineslaki, laki rakennusperinnön 
suojelemisesta, muinaismuistolaki ja ympäristönsuojelulaki. Näissä laeissa 
säädetään muiden tavoitteiden ohella myös suojelusta kyseisellä toimialalla ja 
asetetaan rajoituksia ympäristön muuttamiselle. Näiden lakien huomioon otta-
minen on ollut kaavoituksen lähtökohta ja näiden vaatimuksiin on vastattu te-
kemällä riittävät perusselvitykset ja hyödyntämällä aikaisempia. Perusselvitys-
ten tulokset on otettu huomioon kaavasuunnittelussa. 
 
 Rantaosayleiskaavan muutos vastaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoittei-
siin: 
- aluevaraukset loma-asumiseen ja ympärivuotiseen asumiseen sijaitsevat 

olemassa olevan rakennetun ympäristön läheisyydessä ja tiivistävät yhdys-
kuntarakennetta 

- aluevaraukset tukeutuvat mahdollisimman paljon nykyiseen tieverkkoon 
- luonto- ja maisema-arvot on otettu huomioon. Tavoitteena on ollut maise-

maan ja ympäristöön sopeutuvan, mittakaavaltaan ihmisläheisen asunto- ja 
loma-asuntorakentamisen mahdollistaminen. 

- rakentamattomien loma-asuntojen rakennuspaikkojen rakentamisen myötä 
kunta saa uusia loma-asukkaita joka osaltaan lisää palvelujen kysyntää.  

- alueen rakennus- ja kulttuuriperintö on otettu huomioon rakennussuojelu-
merkinnöin ja arvokkaat kulttuuriympäristöt huomioiden. Saaristokyläaluei-
den elinvoimaisuuden säilyttäminen on osa kulttuuriympäristön ja -perinteen 
vaalimista 

   
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan hyvän elinympäristön tär-
keitä ominaisuuksia ovat terveellisyys, turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys. 
Elinympäristön laadun parantaminen edellyttää näiden vahvistamista niin, että 
samalla otetaan huomioon tasavertaisesti eri väestöryhmien tarpeet. Mittakaa-
valtaan inhimillisellä yhdyskuntarakentamisella on oleellinen merkitys luotaessa 
edellytyksiä hyvälle elinympäristölle.  
 
Osayleiskaava antaa yleispiirteisenä suunnitelmana lähtökohdat em. vaatimus-
ten toteuttamiselle yksittäisin rakennushankkein tai yksityiskohtaisemmalla 
suunnittelulla. 
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Yhdyskuntarakenne, asuminen 
Suunnittelualueella asuu vakituisesti noin 300 henkeä, joista pääosa Rosalassa 
ja Hiittisissä. Ko. kyläalueet on osoitettu kaavan muutoksessa kyläkeskusten 
alueena, joiden ympäristö tulee säilyttää.  
 
Kaava-alueella on noin 400 rakentamatonta loma-asunnon rakennuspaikkaa. 
Rakennettuja loma-asunnon rakennuspaikkoja kaava-alueella on noin 1 800 
rakennuspaikkaa. Muutettavaan kaavaan verrattuna kaavan muutoksella 
osoitetaan 16 uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen osoittamisessa on 
otettu huomioon niiden turvallisuus, viihtyisyys, vapaan rannan määrä sekä 
vapaan rannan muodostuminen.  
 
Muutettavan kaavan mukaisista loma-asunnon (RA) rakennuspaikoista on 18 
rakennuspaikkaa muutettu asuinrakennuksen (AO) rakennuspaikaksi ja yksi 
maatilan talouskeskukseksi (AM). Muutoksen syy on myönnetty poikkeaminen 
ja rakennuslupa tai ennestään kunnan rakennusvalvonnan rekisterissä olleet 
asuinrakennukset. Kaavan muutoksella ei ole osoitettu uusia ympärivuotisen 
asumisen rakennuspaikkoja, vaan uudet rakennuspaikat on osoitettu loma-
asumisen rakennuspaikkoina.  
 
Loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden nostamisella tämän päivän 
loma-asumisen vaatimuksen mukaiseksi edistetään alueen pysymistä kunnan 
ja maanomistajien kannalta merkittävänä loma-asumisen alueena. 

 
Virkistysalueet 
Virkistysalueena on osoitettu yleiseen virkistykseen tarkoitetut, pääosin kunnan 
omistamat tai ranta-asemakaavoissa vahvistuneet virkistysalueet. 
 
Elinkeinotoiminta 

 Suunnittelualueella asuu vakituisesti noin 300 henkeä, joista pääosa 
 Rosalassa ja Hiittisissä.  
 

Alueen väestö saa pääosin elantonsa merenkulusta, rakennustoiminnasta, mat-
kailu- palveluelinkeinoista, kalastuksesta sekä maa- ja metsätaloudesta. 

 
Olemassa olevat maatilan talouskeskukset on osoitettu kaavassa. Omiksi alu-
eikseen on osoitettu matkailupalvelujen alueet sekä yksityisten ja julkisten pal-
velujen ja hallinnon alueet.   
 
Luonto, ympäristö 
Kaavan laadinnassa ja kaavassa on otettu huomioon luonnon ja ympäristön 
kannalta katsottuna mm. seuraavaa: 

- ympäristöhallinnon tietopalvelun perusteella olemassa olevat luonnonsuoje-
lu- ja Natura 2000 –alueet 

- olemassa olevat selvitykset sekä muut viranomaisten luonto-, eläin-, ja ym-
päristötiedot 

- maakuntakaavan aluevaraukset ja merkinnät 
- muutettavan kaavan laadinnan aluevaraukset ja kaavan laadinnan aikana 

tehdyt selvitykset 
- kaavan laadinnan aikana tehdyt selvitykset 
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Näiden selvitysten ja tietojen perusteella on osoitettu aluevaraukset ja niitä kos-
kevat kaavamääräykset alueiden arvot huomioiden. 

 
Rakennuspaikkojen määrän mitoituksessa, sijoittelussa ja ulottuvuudessa on 
huomioitu vapaan rannan muodostuminen ja saaristomeren jakaantuminen ran-
nikko- sekä väli- ja ulkosaaristoon.  
 
Edellä todetuilla asioilla edistetään luonnon virkistyskäyttöä ja varmistetaan 
luonnonperinnön säilyminen. Kaava ohjaa loma-asumista siten, että luontoar-
voiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen ja loma-asumisen viihtyvyys tur-
vataan.  

 
Asumisalueiden tuntumaan on jätetty riittävästi vapaa-alueita luonnonperintöä 
ja virkistyskäyttöä varten. Vapaa-alueista muodostuu riittävät ekologiset käytä-
vät. Kaavavarausten yleisilme on maa- ja metsätalousaluepainotteinen. 

 
Kulttuuriperintö 
Alueen rakennus- ja kulttuuriperintö on otettu huomioon rakennussuojelumer-
kinnöin ja arvokkaat kulttuuriympäristöt huomioiden. Alueelliset ominaispiirteet 
on otettu huomioon.  
 
Kyläalueita koskeva kaavamääräys turvaa kulttuuriympäristön ja asumisympä-
ristön arvokkaiden arvojen säilymisen. Kaavamääräyksen perusteella alueen 
arvot on huomioitava rakennuslupamenettelyssä, yksityiskohtaisessa maankäy-
tön tai alueen suunnittelussa sekä rakennushankkeeseen ryhdyttäessä. 
 
Historialliset rakennukset on osoitettu tehdyn inventoinnin pohjalta Maakunta-
museon kanssa sovitun luokittelun ja kaavamääräysten mukaisesti. Tällä turva-
taan rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen. 
 
Muinaismuistot on osoitettu kaavassa asianmukaisin kaavamääräyksin Museo-
viraston aineiston ja kaavan laadinnan aikana tehdyn inventoinnin perusteella. 
Näin ollen kaavalla osaltaan turvataan tiedossa olevat muinaismuistokohteet ja 
–alueet ja edistetään niiden säilymistä. 
 
Rakennuspaikkojen määrän mitoituksessa, sijoittelussa ja ulottuvuudessa sekä 
loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden määrän osoittamisessa on 
huomioitu, että kaavalla turvataan arvokkaiden kulttuurimaisemien arvojen säi-
lyminen ja että rakentamattomia alueita on riittävästi. 

 
Terveellisyys, turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan hyvän elinympäristön tär-
keitä ominaisuuksia ovat terveellisyys, turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys. 
Elinympäristön laadun parantaminen edellyttää näiden vahvistamista niin, että 
samalla otetaan huomioon tasavertaisesti eri väestöryhmien tarpeet. Mittakaa-
valtaan inhimillisellä yhdyskuntarakentamisella on oleellinen merkitys luotaessa 
edellytyksiä hyvälle elinympäristölle.  
Yleiskaava antaa yleispiirteisenä suunnitelmana lähtökohdat em. vaatimusten 
toteuttamiselle yksittäisin rakennushankkein tai yksityiskohtaisemmalla suunnit-
telulla. 

 
7.4 Suhde maakuntakaavoitukseen  
 Voimassa olevan maakuntakaavan aluevaraukset sekä muu sisältö on otettu 

kaavamuutoksen laadinnassa huomioon. 
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 Kaavan muutoksen myötä kaava-alueen maakuntakaavassa todetut suojelu-
alueet, Natura 2000 –alueet, suojeltavat rakennukset ja muinaismuistot tulevat 
huomioiduksi maakuntakaavan ja tehtyjen selvitysten myötä. 

 
7.5 Suhde kunnan muuhun suunnitteluun  
 Kaavalla ei ole olennaista vaikutusta kunnan muuhun suunnitteluun. 
 
 Kaavan muutosalueelle on laadittu viime vuosien aikana useita maanomistaja-

kohtaisia kaavan muutoksia. Näiden maanomistajakohtaisten muutosten laati-
minen vähenee merkittävästi nyt laadittavan kaavan muutoksen myötä.  

 
7.6 Maankäyttö   
 
7.6.1 Rakentamisalueet  
 
 Ranta-alueella oleva mahdollinen loma- ja asuinrakennusoikeus on maanomis-

tajakohtaisesti siirretty RA-, RA-1-, RA-2, RA-3, RA-4, RM-, RM/A, AO- ja AM-
alueille. 

 
 AM Maatilojen talouskeskusten alue 
 
 Maatilojen talouskeskusten alueena on osoitettu nykyiset maatilojen talouskes-

kusten alueet muutettavan kaavan mukaisesti. Lisäksi yksi muutettavan kaavan 
mukainen loma-asunnon rakennuspaikka kiinteistöillä 322-521-2-113 ja 322-
521-2-110 on muutettu maanomistajan kannanoton ja kunnan rakennustietojen 
perusteella AM –rakennuspaikaksi. 

 
Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouteen, kalastukseen, maatilamatkailuun 
sekä muuhun vastaavaan elinkeinotoimintaan liittyviä rakennuksia. Alueelle saa 
rakentaa maatilamatkailua palvelevia majoitustiloja enintään 1% kaavassa osoi-
tetun AM-alueen pinta-alasta. 

 
Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan ja niiden tulee sopeu-
tua olemassa olevien rakennusten rakennustapaan ja -tyyliin. 
 
AM-alueesta saa erottaa vain ilman rakennusoikeutta olevia määräaloja. 

 
 AO Omakotitalojen asuntoalue 
 

Olemassa oleva kiinteä asutus on osoitettu kyläkeskusten ulkopuolella AO –
alueina. Muutettavaan kaavaan nähden uusia AO –rakennuspaikkoja on 
osoitettu 18 kappaletta.  

. 
 Muutettavan kaavan mukaista kaavamerkintää on tarkennettu Kemiönsaaren 

kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen perusteella. 

 
 AT/s Kyläkeskuksen alue, jossa ympäristö tulee säilyttää 
 
 Olevat kylätaajamat (Hiittinen, Rosala, Rosala Böle, Biskopsö, Bolax) on osoi-

tettu muutettavan kaavan mukaisesti liitteen 9 kohtien 29-79 ja 9-13 sekä liit-
teen 12 muistutuksen 179 (kiinteistöt 322-491-1-45, 322-491-1-68) mukaisin 
tarkistuksin. 

 
 AT/s -alueeseen liittyy kaavamääräys: 
 Arvokas kyläalue on suunniteltava ottaen huomioon sen kulttuurihistorialli- 
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 nen luonne siten, että rakentaminen soveltuu sekä rakennustavaltaan että si- 
 jainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön ja että olemas- 
 sa olevat rakennukset ja rakenteet sekä kulkureitit, polut, laiturit ja vanha 
 puusto säilyvät. 
 
 Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas 
 luonne siten, että uudisrakentaminen rakennustavaltaan ja sijainniltaan liittyy 
 olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön ja että olemassa olevat 
 kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja rakenteet, tiestö sekä puus- 
 to ja muu kasvillisuus säilyvät. 
 

17.6.2016 pidetyssä ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin ELY-
keskuksen antaman lausunnon perusteella, että kaavaselostukseen otetaan 
mukaan muutettavan kaavan kaavaselostuksen teksti ”Kunta laatii kyläsuunni-
telmat kyläalueille. Rakennuslupa myönnetään siihen saakka tavallisten hajara-
kentamissääntöjen mukaisesti.” Kaava antaa tietoa ko. rakennuslupamenette-
lyyn. 
 
Em. viranomaisneuvottelussa todettiin, että Hiittisten ja Rosalan kyläalueista 
(AT/s) tehdään osaksi kaavakarttaa kaavakartan osan suurennokset mittakaa-
vaan 1:5 000, jotta alueella olevat rakennussuojelukohteet (SR-1, SR-2) saa-
daan osoitettua kaavakartalla luettavana. 

  
 Y Julkisten palvelujen ja hallinnon alue 
  
 Julkisten palvelujen ja hallinnon alueena on osoitettu muutettavan kaavan mu-

kaisesti Hiittisten merivartioaseman alue. Lisäksi Hiittisiin on osoitettu alue 
VPK:n pelastusaseman käyttöön. 

 
 PK Yksityisten palvelujen ja hallinnon alue 
 

 Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti Rosalalandetin pohjois-
puolella sijaitseva polttoaineiden jakelupiste sekä Vänoxan kylässä Bergön saa-
rella sijaitseva alue. 

 
 RA Loma-asuntoalue 

 
Muutettavan kaavan mukaisten rakennuspaikkojen siirrot ja muut loma-
asumisen rakennuspaikkoja koskevat muutokset on todettu kiinteistökohtaisesti 
lyhyellä perustelulla liitteenä 9 olevassa taulukossa.  
 
Biskopsön saaren sisävesien rakennusoikeuksia ei ole selvitetty muutettavassa 
kaavassa. Kaavan muutoksessa nämä rakennusoikeudet on määritetty ELY –
keskuksen kanssa käydyn neuvottelun perusteella. Ko. sisävedet sijaitsevat 
luonnonsuojelualueella. Rakennusoikeuslaskelman mukaiset rakennuspaikat on 
osoitettu kaavakartalla siirrettynä tai korvattavana rakennuspaikkana 
kaavaselostuksen liitteen 7 mitoitustaulukon mukaisesti. 
 
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 150 k-m2 loma-
asunnon, yhden enintään 25 k-m2 vierasmajan, yhden enintään 25 k-m2 sau-
nan ja talous- rakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 
maaston niin salliessa 200 k-m2. 
 
Erillisen saunan lisäksi voi saunatilat rakentaa myös loma-asunnon yhteyteen. 
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Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa. 
 
RA-1 Loma-asuntoalue 

 
Muutettavan kaavan mukaisten rakennuspaikkojen siirrot ja muut loma-
asumisen rakennuspaikkoja koskevat muutokset on todettu kiinteistökohtaisesti 
lyhyellä perustelulla liitteenä 9 olevassa taulukossa. RA -1 rakennuspaikkojen 
muutokset on todettu selostuksen luvussa 7.2.1. 

 
Muutettavan kaavan kaavamerkintää ja –määräystä ei ole muutettu muutoin 
kuin määräystä rakennusten ja rantaviivan välisestä etäisyydestä. 

 
RA-2 Loma-asuntoalue 
 
Merkinnällä on osoitettu rakennuspaikat Norra Furuholmenin, Rönnskäretin ja 
Storönin saariin. Rakennuspaikkojen osoittaminen perustuu muutettavan 
kaavan mukaiseen rakennusoikeuden määrään. Alueille on koottu 
maanomistajien muutettavan kaavan rakennusoikeutta. 
 
Rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi loma-asuntoa, kaksi vierasmajaa ja kaksi 
saunaa sekä talous- ja varastorakennuksia, joiden yhteenlaskettu enimmäisker-
rosala 400 k-m². 
 
Erillisen saunan lisäksi voi saunatilat rakentaa myös loma-asunnon yhteyteen. 
 
Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa. 

 
RA-3 Loma-asuntoalue 
 
Merkinnällä on osoitettu alue Lånholmeniin laaditun rantaosayleiskaavan 
muutoksen mukaisesti. Alueelle on koottu maanomistajan muutettavan kaavan 
mukaista rakennusoikeutta.  
 
Nyt laadittavan kaavan muutoksen kaavaehdotusta laadittaessa Lånholmenin 
rantaosayleiskaavan muutos on mennyt kunnan hyväksymiskäsittelyyn.  
 
Rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi loma-asuntoa, joiden yhteenlaskettu ker-
rosala saa olla enintään 300 k-m². Lisäksi saa rakentaa yhden enintään 25 k-m² 
vierasmajan, yhden enintään 25 k-m² saunan sekä talousrakennuksia. Raken-
nusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla maaston niin salliessa enintään 400 k-
m². 
 
Erillisen saunan lisäksi voi saunatilat rakentaa myös loma-asunnon yhteyteen. 
 
Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa. 

 
RA-4 Loma-asuntoalue 
 
Merkinnällä on osoitettu alue Takvedaholmiin laaditun rantaosayleiskaavan 
muutoksen mukaisesti. Alueelle on koottu maanomistajan muutettavan kaavan 
mukaista rakennusoikeutta.  
 
Rakennuspaikalle saa rakentaa neljä loma-asuntoa, neljä vierasmajaa ja neljä 
saunaa sekä talous- ja varastorakennuksia, joiden yhteenlaskettu enimmäisker-
rosala 800 m2. 
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Erillisen saunan lisäksi voi saunatilat rakentaa myös loma-asunnon yhteyteen. 
 
Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa. 

 
 

RM Matkailupalvelujen alue 
 
 Merkinnällä on osoitettu alueet voimassa olevan kaavan mukaisesti Rosalaan 
venesataman läheisyyteen sekä neljä aluetta Ängesönin ja Orglosönin saariin.  
 
Lisäksi merkinnällä on osoitettu alue Hiittisten lounaispuolelle aiemmin tehdyn 
kaavanmuutoksen mukaisesti.  

 
RM/A Matkailupalvelujen ja asuinrakennusten alue 
 
Merkinnällä on osoitettu Biskopsön vanhan koulun alue perustuen nykyisen 
maanomistajan kanssa käytyyn keskusteluun alueen ja sen rakennusten nyky-
käytöstä ja mahdollisesta tulevasta käytöstä. Alueelle on osoitettu rakennusoi-
keutta perustuen olemassa oleviin rakennuksiin ja mahdolliseen tulevaan käyt-
töön. 

 
7.6.2 Erityisaluleet 
 

EH Hautausmaa-alue 
  
 Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti Hiittisten hautausmaa. 
 

EO Maa-ainesten ottoalue 
 

Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti kaksi aluetta 
Rosalandetille. 

 
ET Yhdyskuntateknisen huollon alue 

  
Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti alue Rosalandetille 
jätteenkäsittelyä ja kompostointilaitosta varten. 

 
7.6.3 Virkistysalueet 
 

VR Retkeily- ja ulkoilualue 
   

Merkinnällä on osoitettu Fåfängsskäret, Hiittisten kylässä sekä Stora Skallran, 
Kummelskallran ja Norra Skallran, Bergön yksinäistalon alueella. VR-alueet on 
varattu tehokkaaseen virkistystoimintaan ja ne palvelevat koko kunnan yleisiä 
virkistystarpeita. 

 
VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 

 
Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti kolme aluetta lähinnä 
yksityisiä urheilu- ja virkistystoimintoja varten. Alueet sijaitsevat Vänöxan, Än-
gesönin ja Orglosön saaressa. Ängesönin saaren VU –alueesta on poistettu 
saaressa oleva sisävesi, Träskars träsket.  

 
VL-1 ja VL-2 Lähivirkistysalue 
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Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti kuusi aluetta lomaky-
lien, eräiden rantakaavojen mukaisten rakennuspaikkojen tai yhteisrantaisina to-
teutettavien alueiden yhteyteen, näiden yhteistä käyttöä varten. 

 
7.6.4 Liikennealueet 

Muutettavan kaavan mukainen lentoliikenteen alue (LL) Rosalan pääsaaresta 
 on poistettu kaavan muutoksessa. 

 
LV Vesiliikennealue 

 
Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti kylien yhteysaluslaiturit 
yleisiksi satama-alueiksi. Lisäksi Bolaxiin on osoitettu uusi LV –alue (aikaisempi 
EP –alue). 

 
LV-1  Vesiliikennealue 
 
Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti isompien yhteisrantais-
ten loma-asuntoalueiden yhteyteen asukkaiden laituritarpeita palvelevat satama-
alueet lukuun ottamatta Biskopsön saaren luoteisosassa olevaa LV-1 –aluetta, 
joka on poistettu. Lisäksi merkinnällä on osoitettu kaksi aluetta Bötsönin saareen 
alueelle laaditun ranta-asemakaavan mukaisesti. 

 
7.6.4 Maa- ja metsätalousalueet 
 

M Maa- ja metsätalousvaltainen alue 
Muutettavan kaavan mukaisesti pääsaarten sisämaa-alueet on kaavassa osoitet-
tu merkinnällä M, maa- ja metsätalous- sekä elinkeinotoimintojen alue. Näitä alu-
eita on Rosala- ja Hitislandetilla, Biskopsöllä sekä Vänoxalla. M-alueista mahdol-
lista loma-asuntorakennusoikeutta ei ole siirretty muille alueille, vaan haja-
asutusnormin puitteissa oleva rakennustoiminta sallitaan. 

 
M-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue 
 
Loma-asuntoalueiden ulkopuolella sijaitsevat rakentamattomat alueet, joilta 
laskennallinen lomarakennusoikeus on siirretty loma-asuntoalueille, on kaavassa 
osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi elinkeinotoimintojen alueiksi (M-1). 
 
M-2 Maa- ja metsätalousvaltainen luonnonkaunis, erittäin 

kulutusherkkä alue 
  

Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisin perustein maa- ja 
metsätalousvaltaiset alueet, joiden luontosuhteet vaativat erityistä huomioonotta-
mista. 
 
M-2Nat    Maa- ja metsätalousvaltainen luonnonkaunis, erittäin 

kulutusherkkä alue 
 
Merkinnällä on osoitettu alueet perustuen ympäristöhallinnon OIVA / Avoin tieto 
–palvelusta saatavaan aineistoon.  
 
Merkinnällä on osoitettu ne Natura 2000–alueet, jotka em. aineiston tietojen 
perusteella on tarkoitus toteuttaa muun lainsäädännön kuin luonnonsuojelulain 
nojalla ja jotka ovat muutettavassa kaavassa olleet M-2 aluetta. 
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Merkinnällä on osoitettu seuraavat Natura 2000-alueet: 
 
NaturaTunn Nimi SuojeluPer TotTapa

FI0200090 Saaristomeri SCI rl ja vl

FI0200090 Saaristomeri SCI sopimus

FI0200164 Saaristomeri SPA rl ja vl

FI0200164 Saaristomeri SPA sopimus  
 

MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä 
ympäristöarvoja 

 
Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisin perustein alueet, joilla on 
erityisiä kulttuurimaisema- ja ympäristöarvoja. 

 
7.6.5 Suojelualueet 
 
7.6.5.1 Luonto 
 

SL Luonnonsuojelualue 
  

Merkinnällä on osoitettu alueita muutettavan kaavan perusteella sekä perustuen 
OIVA / Avoin tieto –palvelusta saatavaan aineistoon. ELY – keskus on toimitta-
nut kaavaehdotus II lausunnon antamisen yhteydessä Excel- taulukon liittyen 
luonnonsuojelun yksityiskohtaisiin asioihin. Tämä taulukon aineisto on käyty läpi 
Kemiönsaaren kunnan kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisen sekä ELY -
keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan kesken 18.10.2017. Tämän perus-
teella on muutettavan kaavan mukaiset kaksi SL -aluetta (kohde 14; 
Sälglonäsetin lahti, kohde 4; Söljeholmenin lampi) poistettu ja osoitettu M-1 mer-
kinnällä.  
 
Muutettavan kaavan mukaisista SL-1 -alueiden korvattavaksi merkityistä 
rakennuspaikoista todettiin viranomaisneuvottelussa 26.10.2017, että Ejskäretin 
ja Långholmenin korvattavat rakennuspaikat on jo korvattu, eikä niitä enää 
osoiteta kaavassa. Muutettavan kaavan Snåldön korvattavaksi osoitettu 
rakennuspaikka on rakennettu, joten se on osoitettu kaavan muutoksessa 
rakennuspaikkana Kemiönsaaren kunnan kaavoitus- ja 
rakennusvalvontaviranomaisen sekä ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön 
edustajan 18.10.2017 käymän keskustelun perusteella. Em. perustein näiden 
alueiden SL-1 -alueet on osoitettu kaavassa SL -alueena. 

 
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alu-
een suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa, kunnes alue on muodostettu 
luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi. 

 
Alueella saa suorittaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon säilyt-
tämiseksi tai palauttamiseksi. 
 
Kaavakartalla numero merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen liiteluet-
teloon. 
 
Saaristomeren kansallispuiston alueelle saa rakentaa Saaristomeren kansallis-
puistosta annetun lain (645/1982) 1 §:ssä tarkoitettuja käyttötarkoituksia palve-
levia pienimuotoisia rakennuksia ja rakennelmia, kuten karjasuojia ja muita lai-
duneläimiä palvelevia huoltorakennuksia, luontoarvojen hoitoa ja tutkimusta 
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palvelevia huoltorakennuksia sekä retkeilyä palvelevia huoltorakennuksia. Täy-
dennysrakentamisessa on huomioitava, ettei rakentamisella heikennetä Natura-
aluetta koskevia suojeluarvoja. 
 
Liite 10:  Luonnonsuojelualueet 

 
SL-1 Luonnonsuojelualue 
  
Merkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti Finnharunin saari ja 
Furuholmenin saaren rakennuspaikkojen ulkopuolelle jäävä osa. Muutettavassa 
kaavassa SL-1 alueena on osoitettu ne luonnonsuojelulain nojalla suojeltaviksi 
tarkoitetut alueet, joiden osalta lomarakennusoikeuden siirto ei 
kokonaisuudessaan ole ollut mahdollista.Muutettavan kaavan mukaisista SL-1 -
alueiden korvattavaksi merkityistä rakennuspaikoista todettiin 
viranomaisneuvottelussa 26.10.2017, että Ejskäretin ja Långholmenin 
korvattavat rakennuspaikat on jo korvattu, eikä niitä enää osoiteta kaavassa.  
Finnharunin osalta todettiin em. neuvottelussa, että muutettavan kaavan 
mukainen ko. merkintä saa jäädä. Furuholmenin osalta kaavaratkaisu perustuu 
3.1.2018 Kemiönsaaren kunnan kaavoitusviranomaisen, ELY -keskuksen 
luonnonsuojeluyksikön edustajan ja ko. alueen maanomistajan kesken pidettyyn 
neuvotteluun sekä 4.1.2018 tehtyyn maastokäyntiin ELY -keskuksen 
luonnonsuojeluyksikön edustajan ja maanomistajan kesken. 
 
Muutettavan kaavan Snåldön korvattavaksi osoitettu rakennuspaikka on 
rakennettu, joten se on osoitettu kaavan muutoksessa rakennuspaikkana 
Kemiönsaaren kunnan kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisen sekä ELY -
keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan 18.10.2017 käymän keskustelun 
perusteella.  
 
Em. perustein Ejskäretin, Långholmenin ja Snåldön alueiden SL-1 -alueet on 
osoitettu kaavassa SL -alueena. 

 
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alu-
een suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa, kunnes alue on muodostettu 
luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi. 

 
Alueella saa suorittaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon säilyt-
tämiseksi tai palauttamiseksi. 
 
Kaavakartalla numero merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen liiteluet-
teloon. 
 
Liite 10:  Luonnonsuojelualueet 
 
SLP Luonnonsuojelualue, jolla paikallista merkitystä 
 
Merkinnällä on osoitettu aluevaraukset muutettavan kaavan perusteella. ELY – 
keskus on toimittanut kaavaehdotus II lausunnon antamisen yhteydessä Excel- 
taulukon liittyen luonnonsuojelun yksityiskohtaisiin asioihin. Tämä taulukon aineis-
to on käyty läpi Kemiönsaaren kunnan kaavoitus- ja rakennusvalvonta viranomai-
sen sekä ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan kesken 18.10.2017. 
Tämän perusteella on muutettavan kaavan mukainen yksi SLP -alue (kohde 22; 
Buskören) poistettu ja osoitettu M-2 merkinnällä.  
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Alue rauhoitetaan yksityisesti luonnonsuojelulain nojalla. Alueella ei saa suorit-
taa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suo-
jelumääräys on voimassa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mu-
kaiseksi suojelualueeksi. 

 
Alueella saa suorittaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon säilyt-
tämiseksi tai palauttamiseksi. 

 
Alueen mahdollinen loma-asuntorakennusoikeus on siirretty tilakohtaisesti RA- 
ja RM-alueille. 
 
Kaavakartalla numero merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen liiteluet-
teloon. 
 
Liite 10:  Luonnonsuojelualueet 

SLNat                         Luonnonsuojelualue 

Merkinnällä on osoitettu alueet perustuen ympäristöhallinnon OIVA / Avoin tieto 
–palvelusta saatavaan aineistoon.  
 
Merkinnällä on osoitettu ne Natura 2000–alueet, jotka em. aineiston tietojen 
perusteella on tarkoitus toteuttaa muodostamalla luonnonsuojelulain mukainen 
luonnonsuojelualue ja jotka eivät muutettavassa kaavassa ole suojelualueena. 
 
Merkinnällä on osoitettu seuraavat Natura 2000-alueet: 
 

 
 

SL-1Nat                         Luonnonsuojelualue 

Merkinnällä on osoitettu Furuholmenin saaren rakennuspaikkojen ulkopuolelle 
jäävä osa. Furuholmenin osalta kaavaratkaisu perustuu 3.1.2018 Kemiönsaaren 
kunnan kaavoitusviranomaisen, ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön 
edustajan ja ko. alueen maanomistajan kesken pidettyyn neuvotteluun sekä 
4.1.2018 tehtyyn maastokäyntiin ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön 
edustajan ja maanomistajan kesken. 

 
7.6.6 Esihistoria 

Muinaismuistot on osoitettu kaavakartalle Museoviraston tekemän rakennetun 
ympäristön ja muinaismuistoselvityksen (Museoviraston suojeluaineisto, FI. 
1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI. 
1000272.MV_suojeluaineisto.20120905) sekä syys- lokakuussa 2016 tehdyn 
muinaisjäännösinventoinnin perusteella.  
 
Edellä todetun lisäksi Maakuntamuseon 12.6.2017 antaman lausunnon mukaan 

kaavaprosessin aikana on tullut kolme maanomistajien ilmoittamaa uutta muuta 

arkeologista kohdetta, jotka tulee lisätä kaavakartalle sekä liitteeseen 5. Nämä 

kohteet ovat: 

- Söderbacka kummeli 1000030935  

NaturaTunn Nimi SuojeluPer TotTapa 

FI0200069 Biskopsön glo-järvet SCI lsl ja vl 
FI0200090 Saaristomeri SCI lsl 

FI0200164 Saaristomeri SPA lsl 
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- Stora Tandskäret puolustusvarustus 1000030936 

- Stora Tandskäret puolustusvarustus 1000030937 

Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin 21.2.2018 lisätty kiinteä muinaisjään-

nös (Högbergen, id: 1000032087) on lisätty kaavakartalle sekä liitteeseen 5. 

Museoviraston ylläpitämässä muinaismuistorekisterissä vedenalaisten mui-
naismuistojen sijaintitiedot saattavat olla epätarkkoja. Tiedot em. rekisterissä 
perustuvat osittain havaintoilmoituksiin kymmenien vuosien takaa, joita ei ole 
arkeologisesti tarkistettu. 
 

 SM Muinaismuistoalue ja muinaismuistokohde. 
  

 Muinaisjäännökset on merkitty SM- alue- ja kohdemerkinnällä sekä juoksevalla 
numerolla, joka viittaa liitteenä olevaan luetteloon. Aluetta koskevista maankäyt-
tösuunnitelmista on neuvoteltava hyvissä ajoin museoviranomaisten kanssa.  
Silloin kuin muinaisjäännös on merkitty kohdemerkinnällä kaavaan, tulee mui-
naisjäännöksen laajuus tarvittaessa selvittää Museovirastosta. 
 
s Muu arkeologinen kulttuuriperintökohde ja -alue 
 
Merkinnöillä on osoitettu syys- lokakuussa 2016 tehdyn muinaisjäännösinven-
toinnin perusteella muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita, kuten historiallisia 
kylänpaikkoja, historiallisia torpan paikkoja, kivirakenteita, työ- ja valmistuspaik-
koja tai puolustusvarustuksia. Kohteet eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Juokseva numero viittaa liitteenä olevaan luetteloon. Kohdemerkinnällä osoitet-
tujen rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityisestä syys-
tä. Tarvittaessa on siinä yhteydessä tehtävä riittävä arkeologinen dokumentoin-
ti. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia. 
 
 Liite 5: Kiinteät muinaisjäännökset (luettelo) 

 
7.6.7 Rakennettu ympäristö 
 Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset on huomioitu maakuntamuseon 
 tekemän Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojektin (id 204) perusteella. 
 

 Rakennusten luokittelu kaavakartalla ja kaavamääräykset perustuvat 21.8.2015 
 viranomaisneuvottelussa todettuun luokitteluun ja kaavamääräyksiin. Inventoin-
nin mukaiset valtakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaaksi kohteeksi luokitellut 
kohteet on osoitettu kaavakartalla omalla (SR-1) kohdemerkinnällä ja paikalli-
sesti arvokkaaksi kohteeksi luokitellut kohteet on osoitettu omalla (SR-2) koh-
demerkinnällä. Inventoinnin mukainen maisemallinen tai historiallinen kohde on 
osoitettu kaavakartalla /s –kaavamerkinnällä.  
 
Hiittisten ja Rosalan AT/s -alueiden rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaat kohteet (SR-1, SR-2) on todettu erillisillä 1:5000 mittakaavaisilla kartoilla. 

 
Liite 2: Rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet (kartta)  
Liite 3:  Rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet (luettelo)  

 
SR –aluemerkinnällä on osoitettu muutettavan kaavan ja maakuntakaavan pe-
rusteella Bengtskärin majakan alue. Kaavaa laadittaessa Bengtskärin majakan 
lain rakennusperinnön suojelemisesta mukainen suojeluasia on vireillä Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksessa.  
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Hiittisten kirkko on muutettavassa kaavassa osoitettu SR –aluemerkinnällä. Hiit-
tisten kirkko on suojeltu kirkkolailla (1993/1054), joten kaavamerkinnäksi vaih-
detaan YK/s –aluemerkintä, Kirkkolain nojalla suojeltujen kirkollisten rakennus-
ten ja rakenteiden alue. Lisäksi itse kirkko osoitetaan kohdemerkinnällä srk, 
Kirkkolain nojalla suojeltu kirkollinen rakennus.  
 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on osoitettu 
kaavakartalla RKY –osa-aluemerkinnällä perustuen maakuntakaavaan ja Mu-
seoviraston RKY-inventointiin. Kaavakartalla on osoitettu seuraavat maakunta-
kaavan mukaiset RKY-alueet: 

- sra 1007 Dragsfjärdin ulkosaariston kyläasutus / Rosala ja 
Böle 

- sra 1008 Hiittisten kirkonkylä 
- sra 1010 Bengtskärin majakka 

 
7.6.8 Muut merkinnät ja määräykset 

Tiet ja muut kulkuväylät 
Tieyhteydet on osoitettu muutettavan kaavan perusteella. Sommarön saaresta 
on poistettu yhdystie Merivoimien 12.11.2012 päivätyn lausunnon perusteella. 
 
Olemassa olevat laivaväylät ja veneilyreitit on osoitettu Liikenneviraston 
paikkatietoaineiston perusteella. 
 
Muut merkinnät 
Muutettavassa kaavassa on SL-1 alueille # -merkinnällä todettu laskennallinen 
tilakohtainen lomarakennusoikeus, jota ei ole siirretty muulle alueelle. Tämä 
merkintä on pidetty ennallaan. 
 
Lånholmenin saarelle laaditun kaavan muutoksen perusteella kiinteistön 
Lånholm 322-495-7-26 muutettavan kaavan mukaisen rakennuspaikan huono-
kuntoiset rakennukset sijaitsevat kaavan muutoksen jälkeen maa- ja metsäta-
lousalueella. Rakennukset on huomioitu kaavakartalla pr –kaavamerkinnällä ja 
sitä koskevalla kaavamääräyksellä. 
 
nat –palloviivamerkinnällä on osoitettu Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) 
Latauspalvelu LAPIOSTA ladatut Natura-alueet (tiedostosta NaturaTotTa-
pa_Alueet_Kemiönsaari, latausajankohta 29.12.2016). 

 
Jätevesien käsittelyyn liittyvät määräykset 
Kunnallisen viemäriverkon toiminta-alueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jä-
tevesien johtamisesta on tehtävä jätevesien johtamislupahakemus rakennus-
tarkastajalle, kun on kyse uudisrakentamisesta tai jätevettä tuottavien toiminto-
jen lisäämisestä. 
 
Pohjavesialueella jätevedet on johdettava käsiteltäväksi pohjavesialueen ulko-
puolelle yhteiseen viemärilaitokseen tai kaikille jätevesille on oltava tiiveyden 
suhteen valvottavissa oleva umpikaivo. 
 
Rantavyöhykkeellä vesikäymälän rakentaminen on kielletty, ellei kiinteistöä voi-
da liittää yleiseen jätevesiverkostoon tai jätevesiä johtaa jatkuvan tarkkailun 
kohteena olevalle puhdistamolle tai wc-vedet on johdettava tiiveyden suhteen 
valvottavissa olevaan umpikaivoon. 
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Em. vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla kaikille jätevesille on oltava saostuskai-
vot ja maaperäkäsittely, ellei jätevesiä voida johtaa yleiseen tai valvottuun pai-
kalliseen yhteiseen viemärilaitokseen. 
 
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää soveltuvaa jätevesien puhdistusta ja maahan 
imeytystä. 
 
Jätevesien maaperäkäsittelyssä on otettava huomioon vedenpinnan korkeus-
asema ja sen vaihtelut. 
 
Alueella noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa jätevesiä koskevaa lainsää-
däntöä ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksä. 

 
Alueen vesihuolto ja jätevesien puhdistus tulee hoitaa ympäristöviranomaisten 
hyväksymällä tavalla. 
 
Rantavyöhykkeillä on pyrittävä käyttämään vesikäymälän sijaista kompostoivaa 
käymälää. Uudisrakennuskohteissa on liitettävä lupahakemuksen liitteeksi 
suunnitelmat jätevesien käsittelystä, mikäli niitä edellytetään. 

 
7.7 Sijoittamattomat rakennusoikeudet  

Biskopsön sisävesien rakennusoikeudesta seitsemän rakennuspaikkaa on kaa-
valuonnoksessa osoitettu korvattavaksi. Nämä rakennuspaikat on todettu kaa-
vakartalla RAK –merkinnällä.  
 
8.1.2014 pidetyssä työneuvottelussa Metsähallituksen edustaja ilmoitti, että 
Metsähallituksen omistamien kiinteistöjen rakennusoikeusmitoituksen mukaisia 
rakennuspaikkoja (neljä rakennuspaikkaa) ei tarvitse kaavassa osoittaa ja että 
Metsähallituksen omistamat alueet tulee kaavassa osoittaa suojelualueena kiin-
teistörajojen mukaan.  
 
Kaavaehdotuksen tarkistuksen yhteydessä on Metsähallituksen 12.2.2016 kaa-
vaehdotuksesta antaman lausunnon perusteella poistettu neljä rakennuspaik-
kaa Metsähallituksen omistamilta kiinteistöiltä. 

 
Muutettavan kaavan mukaisista SL-1 -alueiden korvattavaksi merkityistä 
rakennuspaikoista todettiin viranomaisneuvottelussa 26.10.2017, että Ejskäretin 
ja Långholmenin korvattavat rakennuspaikat on jo korvattu, eikä niitä enää 
osoiteta kaavassa. Finnharunin osalta todettiin em. neuvottelussa, että 
muutettavan kaavan mukainen ko. merkintä saa jäädä. 
 
Muutettavan kaavan Snåldön korvattavaksi osoitettu rakennuspaikka on 
rakennettu, joten se on osoitettu kaavan muutoksessa rakennuspaikkana 
Kemiönsaaren kunnan kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisen sekä ELY -
keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan 18.10.2017 käymän keskustelun 
perusteella.  
 
Furuholmenin rakennuspaikkojen sijoittelu perustuu 3.1.2018 Kemiönsaaren 
kunnan kaavoitusviranomaisen, ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön 
edustajan ja ko. alueen maanomistajan kesken pidettyyn neuvotteluun sekä 
4.1.2018 tehtyyn maastokäyntiin ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön 
edustajan ja maanomistajan kesken. Neuvottelun ja maastokäynnin perusteella 
saaren rakennusoikeuslaskennan mukaisesta kuudesta rakennuspaikasta kolme 
on osoitettu korvattavana. ELY -keskukselle on tehty maastokäynnin 
kartoitustietojen perusteella kartta, jossa todetaan em. rakennusoikeuslaskennan 
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mukaiset kaikki kuusi rakennuspaikkaa. Tämä kartta toimii aineistona 
rakennuspaikkojen korvaamiseen liittyvissä asioissa. 

 

8. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
 
8.1 Arviointimenetelmät 

Yleiskaavan vaikutuksia on seuraavassa arvioitu niin, että nykyistä maankäytön 
tilannetta on verrattu siihen tilanteeseen, että yleiskaavan kaikki aluevaraukset 
ovat toteutuneet. Arviointi on tehty kunnan ja kaavan laatijakonsultin yhteistyö-
nä.  
 
Em. arvioinnin perustaksi ja lisäksi on tehty Suomen Luontotieto Oy:n / Jyrki 
Matikaisen toimesta arvio kaavan vaikutuksista Natura 2000 –suojelualueisiin.  
Merikotkasta on tehty 2016 – 2017 oma vain viranomaiskäyttöön tarkoitettu ra-
portti ja vaikutusarvio.  
 
Työneuvottelu Natura-arvioon liittyen pidettiin ELY -keskuksen Natura-arviosta 
antaman lausunnon perusteella 23.10.2017. 
 
Tarkistetusta Natura-arviosta pyydettiin lausunnot Natura-alueelle perustettujen 
luonnonsuojelualueiden maanomistajilta ja ELY -keskukselta. Lausuntopyynnöt 
ELY -keskukselle ja Metsähallitukselle lähetettiin 21.12.2017 ja maanomistajille 
22.12.2017. ELY–keskus antoi 25.1.2018 lausunnon. Kaavaehdotukseen 
aiemmin laaditun arvioinnin ja arvioinnin täydennyksen perusteella Varsinais-
Suomen ELY- keskus katsoo, että kaavamuutoshanke ei merkittävästi heikennä 
niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisällytetty Natura 2000-
verkostoon. Metsähallitus katsoo 6.3.2018 antamassaan lausunnossa, että 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvio on riittävä ja sen johtopäätök-
set oikean suuntaiset. Metsähallitus katsoo 6.3.2018 antamassaan lausunnos-
sa, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvio on riittävä ja sen joh-
topäätökset oikean suuntaiset. 

 
Liite 4.2: Arvio kaavan vaikutuksista Natura 2000 –suojelualueisiin 
 

8.2 Vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäytön toteuttamiseen ja 
 maakuntakaavan toteuttamiseen  
 Nämä on arvioitu kaavan perusteluissa kappaleissa 7.3 ja 7.4.  
 
8.3 Yleiset ympäristövaikutukset  

Osayleiskaava ohjaa alueen rantarakentamista ja muuta rakentamista 
kaavakartassa esitettyjen varausten mukaisesti. Loma-asuntojen rakentaminen 
alueella tulee tapahtumaan normaalin rakennuslupakäytännön mukaisesti 
pääosin yksityisten maanomistajien toimesta ja pidemmän ajan kuluessa. 
Kaavassa on osoitettu rakentamisen enimmäismäärä, eikä se kaikilta osiltaan 
tulle kokonaan toteutumaan.  
 
Kaavan muutos perustuu muutettavan kaavan rakennusoikeuden mitoitukseen ja 
mitoitusnormeihin. Ko. mitoitusnormit perustuvat aluejakoon ja alueiden 
mitoitusperusteisiin, joissa on huomioitu ympäristötekijät rakentamisen kannalta 
katsottuna. Tältä osin kaavan muutoksen myötä ei tapahdu muutosta verrattuna 
nykyiseen tilanteeseen. 
 
Kaavan varaukset tulevat toteutumaan enimmäkseen pieni alue kerrallaan ja 
yksittäisinä rakennuspaikkoina. Tällöin rakentamisella on paikallisesti ja 
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lähialueiden kannalta monenlaisia vaikutuksia. Kaavan toteutumisen aiheuttamia 
kokonaisvaikutuksia on kuitenkin laajemmin vaikea arvioida.  
 
Kun kaavan muutosta verrataan voimassa olevaan kaavaan, kaavan 
toteutumisella ei ole laajoja kokonaisvaikutuksia, koska kaavalla osoitetaan uutta 
rakentamista vähäisesti.  

 
Kaavan varauksia sijoitettaessa on pyritty harkitsemaan niiden mahdollisesti 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kulttuurivaikutuksia sekä sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia. Ratkaisuissa joudutaan kuitenkin usein tyytymään 
kompromisseihin eri näkökantojen suhteen. Esimerkiksi maanomistus- ja 
kiinteistöolot sekä mitoitukselliset tavoitteet määräävät pitkälti ratkaisuja. Eri 
alueilla eri intressit painottuvat lisäksi eri tavoin. 
 
Ympäristövaikutusten kannalta rantarakentamisella on keskeinen merkitys. Uudet 
ja siirretyt rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan vanhan rakennuskannan 
yhteyteen sekä maiseman ja luonnon kannalta kestäville paikoille.  
 
Mitoitusnormien mukaisille pienille saarille ja peitteettömille saarille rakennuttujen 
loma-asuntojen rakennuspaikat on osoitettu pienemmällä rakennusoikeudella 
muutettavan kaavan mukaisesti. Varsinaisessa ulkosaaristossa ei ole 
rakennusoikeutta. 

 
Meriveden laadun suhteen jätevesistä ja jätteistä huolehtiminen on tärkeää. 
Samat toimenpiteet koskevat peltoalueiden reunojen suojavyöhykkeitä varsinkin 
vesistöjen äärellä.  
 
Rantaosayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena, jolloin rakennuslupa loma- ja 
asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan myöntää suoraan tämän 
rantaosayleiskaavan perusteella.  Oikeusvaikutteisen kaavan aluevaraukset ja 
määräykset ovat sitovia.  Kunnan rakennusjärjestyksen säädökset ovat voimassa 
siltä osin, kun yleiskaavassa ei ole määräyksiä asiasta.  Rantaosayleiskaava-
alueella noudatetaan kyseisen kaavan määräyksiä. 

 
8.3.1 Rakennettu ympäristö 

Rakennuspaikat on osoitettu mitoitusperusteiden perusteella. Uudet ja siirretyt 
rakennuspaikat on pyritty osoittamaan rakennettujen rakennuspaikkojen lähei-
syyteen ottaen huomioon mm. vapaan rannan muodostuminen, maisema, luon-
toarvot, maaperä, maaston muodot, rannan laatu, saaren koko, rakennettavuus 
ja käyttö. Näiden asioiden kokonaisvaltaisella huomioimisella on pyritty osoit-
tamaan rakennuspaikat niin, että ne olivat käytännöllisiä, turvallisia, taloudellisia 
sekä viihtyisiä. Samalla on pyritty siihen, että vapaata rantaa ja rakentamatonta 
aluetta olisi riittävästi ja että ne olisivat myös parhailla mahdollisilla paikoilla. 
 
Kaavan muutoksen laadinnassa on kiinnitetty huomiota muutettavan kaavan 
niihin rakennuspaikkoihin, joiden koko ja rantaviivan määrä on huomattavasti 
suurempi, kuin mitä rakennuspaikan maastonmuodot, maaperä, rannan laatu, 
rakennettavuus ja kaavan mitoitusperusteet sekä yleiset rantojen maankäytön 
suunnitteluperusteet huomioiden tulisi osoittaa. Tämä tarkastelu osaltaan lisää 
vapaan rannan määrää enemmän kuin yhden kilometrin. 

 
Kaavan osoittama rakennusoikeus loma-asunnon rakennuspaikalle on osoitettu 
vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Mikäli nykyisten loma-asuntojen tilalle 
rakennetaan kaavan osoittama rakennusoikeus, niin kaava-alueen loma-
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asuntojen yhteenlaskettu kerrosneliömetrien määrä kasvaa verrattuna nykyi-
seen. Tämä tulee huomioida mm. rakennusten sijoittelussa.  
 
Mitoitusperusteiden mukaisesti pienet saaret ja puuttomat saaret on osoitettu 
rakennettujen rakennuspaikkojen osalta pienemmällä rakennusoikeudella. Tältä 
osin kaavan muutoksella ei ole vaikutuksia nykyiseen tilanteeseen ja muutetta-
vaan kaavaan nähden. 
 
Olemassa oleva rakennuspaikkojen kiinteistöjako ja pinta-alat ovat riittävät kaa-
van muutoksen mukaisen rakennusoikeuden rakentamiseen. Rakennukset on 
sijoitettavissa siten, että ne eivät aiheuta muutoksia naapurirakennuspaikkoihin 
verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Lisäksi voidaan todeta, että loma-asunnon 
rakennuspaikan lopullinen rakentamisen määrä ratkaistaan kaavamääräyksen 
mukaan rakennuslupamenettelyssä.  
 
Loma-asuntojen rakentaminen alueelle on tapahtunut pitkän aikavälin kuluessa. 
Muutettavan kaavan rakennusoikeus on nykyaikaisen loma-asumisen vaati-
muksiin nähden liian pieni. Näin ollen alueelle on haettu huomattava määrä 
poikkeamisia. Rakennuspaikan rakennusoikeuden nostaminen nykypäivän lo-
ma-asumisen vaatimusten tasolle edistää koko ranta-alueen pysymistä houkut-
televana loma-asumisen alueena. Tämä edistää sitä, että jo rakennettuja loma-
asuntoja pidetään yllä tai tarpeen mukaan rakennetaan uusia rakennuksia van-
hojen tilalle. Tällöin alueen rakennettujen alueiden maisema pysyy kunnossa ja 
kehittyy ajan mukana.  
 
Kaavassa on huomioitu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat ra-
kennukset sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet. Näin ollen kaava-
alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät ja tulevat huomioi-
duksi myös tulevaisuudessa.  
 
Loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden nostamisen vaikutukset ra-
kennettuun ympäristöön on pyritty saamaan mahdollisimman vähäiseksi kaa-
vamääräyksillä niin, että merkittävät rakennetun ympäristön arvot säilyvät mah-
dollisen uuden rakentamisen myötä. Kaavan muutoksen myötä tarkennetaan, 
täydennetään ja tarkistetaan alueiden ja kohteiden kaavamerkintöjä ja –
määräyksiä merkittävien kulttuuriympäristön alueiden ja pihapiirien, perinnemai-
seman, suojeltavien rakennusten sekä muinaismuistojen osalta. Ko. alueiden ja 
kohteiden kaavamääräykset huomioiden voidaan katsoa, että loma-asunnon ra-
kennuspaikan rakennusoikeuden nostaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia 
rakennettuun ympäristöön. 
  

8.3.2 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Rakennuspaikkojen siirrot ja rakennusoikeuden korottaminen 
Kaavan muutos perustuu muutettavan kaavan rakennusoikeuden mitoitukseen 
ja mitoitusnormeihin. Ko. mitoitusnormit perustuvat aluejakoon ja alueiden 
mitoitusperusteisiin, joissa on huomioitu ympäristötekijät rakentamisen kannalta 
katsottuna. Tältä osin kaavan muutoksen myötä ei tapahdu muutosta verrattuna 
nykyiseen tilanteeseen    
 
Rakennuspaikkojen sijainnin ja loma-asunnon rakennuspaikkojen rakennusoi-
keuden korottamisen kannalta katsottuna kaavan muutoksella ei ole olennaisia 
vaikutuksia luontoon ja maisemaan. Rakennuspaikkojen kokonaismäärä ei li-
säänny merkittävästi kaavan muutoksen myötä. Kaavalla osoitetaan muutetta-
vaan kaavaan nähden uusia rakennuspaikkoja erittäin vähän. Nämä rakennus-
paikat on osoitettu olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. Kaavamää-
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räysten mukaan uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan ja nii-
den tulee sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan. 
 
Rakennuspaikkojen siirtoja on tehty kaavan muutoksella useissa paikoissa 
maanomistajien esitysten perusteella. Ko. esitysten toteuttamista on arvioitu 
kaavan laadinnassa alueen olosuhteet ja yleiset rantojen maankäytönsuunnitte-
luperusteet huomioiden. Näin ollen siirtojen toteuttamisen yhteydessä on huo-
mioitu myös luonto- ja maisema-arvot sekä vapaan rannan muodostuminen. Vi-
ranomaisten kanssa on sovittu elokuussa 2015 pidetyssä luonnosvaiheen vi-
ranomaisneuvottelussa, että kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tehdään 
aiemmin tehdyn luontoselvityksen täydennys, jotta voidaan varmistaa, ettei ra-
kennuspaikkoja siirretä alueille, joilla on merkittäviä luontoarvoja. Tämä luonto-
selvityksen täydennys on tehty kesällä ja alkusyksyllä 2016. Selvityksen mu-
kaan tutkituilta kohteilta ei löytynyt Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojelta-
via luontotyyppejä, Metsälain 10 § mukaisia kohteita eikä vesilain tarkoittamia 
suojeltavia pienvesikohteita. Selvityksessä todetaan myös, että alueelta kerätty 
uhanalaistieto on poikkeuksellisen runsasta. Em. tietojen ja maastoselvitysten 
perusteella kaavan selvitetyt kohteet sijoittuvat pääosin arvokkaiden luontokoh-
teiden ulkopuolelle. Kaavamääräyksen mukaan uhanalaiset lajit on otettava 
huomioon rakennuslupamenettelyssä. 
 
Uusien ja siirrettyjen rakennuspaikkojen sijainti merikotkien pesäpaikkoihin 
nähden on varmistettu laaditun erilisen viranomaiskäyttöön tarkoitetun raportin 
ja vaikutusarvion perusteella. 
  
Liite 4:  Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010  
Liite 4.1: Luontoselvityksen täydennys 2016, uusien ja siirrettyjen raken-
nuspaikkojen osalta 
 
Loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden korottaminen perustuu 
tämän päivän loma-asumisen vaatimuksiin. Kemiönsaaren kunnan ranta-
alueella on voimassa olevia yleiskaavoja, joissa on loma-asunnon 
rakennuspaikan rakennusoikeuden määrä kaavan muutoksen mukainen. 
Lisäksi voidaan todeta, että kaavan muutosalueelle on laadittu useita 
maanomistaja / kiinteistökohtaisia kaavan muutoksia, joissa on loma-asunnon 
rakennuspaikan rakennusoikeus osoitettu nyt laadittavan kaavan muutoksen 
mukaisesti. Näiden kaavojen ja kaavan muutosten antamien kokemusten 
perusteella voidaan todeta, että rakennusoikeuden korottaminen muutettavaan 
kaavaan nähden ei aiheuta merkittäviä muutoksia luontoon ja maisemaan.   
 
Mitoitusnormien mukaisille pienille saarille ja peitteettömille saarille 
rakennuttujen loma-asuntojen rakennuspaikat on osoitettu pienemmällä 
rakennusoikeudella muutettavan kaavan mukaisesti. Varsinaisessa 
ulkosaaristossa ei ole rakennusoikeutta. Näillä alueilla kaavan muutos ei tuo 
muutoksia nykytilanteeseen tai muutettavaan kaavaan verrattuna. 
 
Kaava-alueen loma-asunnon rakennuspaikoista on iso osa jo rakennettu. Näi-
den rakennuspaikkojen rakentaminen on tapahtunut pitkällä aikavälillä. Kaavan 
muutoksella on tehty loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden korot-
taminen. Tämän rakennusoikeuden mukainen rakentaminen toteutuu mahdolli-
sesti hyvin pitkän ajan kuluessa eikä todennäköisesti kaikille rakennuspaikoille 
koskaan. Loma-asuntojen laajennukset tai uudet loma-asunnot näkyvät näin ol-
len maisemassa laajasti katsottuna pitkällä aikavälillä niin, että loma-asunnot 
muodostavat nykyaikaisen loma-asumisen maiseman ja ympäristön.  
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Luonto 
Muutettava kaava on vanhentunut luontoarvoihin liittyvien aluevarausten ja kaa-
vamääräysten osalta. Kaavan muutoksen myötä tapahtuu näiden asioiden osal-
ta merkittävä muutos. Muutettavan kaavan laadinnan jälkeen perustetut luon-
nonsuojelualueet ja kaikki Natura 2000 -alueet osoitetaan kaavan muutoksessa 
sekä näille alueille osoitetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaiset kaa-
vamääräykset. Samalla päivitetään muutettavan kaavan mukaiset luontoarvoi-
hin liittyvät kaavamääräykset. 
 
Kaavan muutoksella ei ole oleellisia vaikutuksia vapaan rannan määrään ja sen 
jokamiehenoikeudelliseen käyttämiseen. Rakentamiseen tarkoitettujen alueiden 
osoittamisessa on huomioitu vapaan rannan muodostuminen ja määrä niin, että 
vapaata rantaa jää riittävästi. 
 
Natura 2000 –alueena on osoitettu ympäristöhallinnon OIVA / Avoin tieto–
palvelusta saatavaan aineiston perusteella seuraavat alueet: 

- FI0200090 
- FI0200164 
- FI0200069 
- FI0200193 

 
 Ko. alueet koostuvat lukuisista enimmäkseen pienistä saarista. Alueet on osoi-
tettu aluevarausmerkinnällä SL tai M-2 riippuen siitä, onko alue tarkoitus toteut-
taa luonnonsuojelulain vai muun lainsäädännön nojalla. Natura 2000 –alueet 
ovat pääsääntöisesti pieniä saaria, joihin ei ole osoitettu kaavan muutoksessa 
uutta rakentamista verrattuna muutettavaan kaavaan. Saarien koosta johtuen 
rakennuspaikkoja ko. alueilla on vähäisesti. Näin ollen loma-asunnon raken-
nuspaikan rakennusoikeuden nostamisella verrattuna muutettavaan kaavaan ei 
ole vaikutuksia Natura 2000 –alueisiin.  
 
Kaavan laadinnan yhteydessä on tehty 2016 / 2017 arvio kaavan vaikutuksista 
Natura 2000 –suojelualueisiin.  
Selvityksen mukaan Natura-alueelle suunniteltuja rakennuspaikkoja on kaavas-
sa esitetty seuraavasti: 

- Stora Hästskäretin saari, yksi RA -paikka 
- Furuholmenin saari, 3 RA -paikkaa 
- Lökholmenin saari, rakennuspaikka osoitettu puoliksi Natu-

ra-alueella 
- Snåldön saari, 1 RA –rakennuspaikka ja 1RA-1 rakennus-

paikka 
 

Stora Hästskäret 
Rakennuspaikat on osoitettu Kemiönsaaren kunnan kaavoitus- ja rakennusval-
vontaviranomaisen sekä ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan 
18.10.2017 käymän keskustelun perusteella. Keskustelu on perustunut ELY – 
keskuksen kaavaehdotus II lausunnon antamisen yhteydessä toimittamaan Ex-
cel- taulukkoon liittyen luonnonsuojelun yksityiskohtaisiin asioihin. 
 
Furuholmen 
Saaren kuudesta laskennallisesta rakennuspaikasta kolme rakennuspaikkaa on 
osoitettu korvattavana rakennuspaikkana. Kolme osoitettua rakennuspaikkaa on 
osoitettu Natura-arvion, 3.1.2018 käydyn neuvottelun ja 4.1.2018 tehdyn maas-
tokäynnin perusteella luontoarvot huomioiden.  
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Lökholmen 
Saaren eteläosan kolmesta rakennuspaikasta yksi on osoitettu puoliksi Natura-
alueelle. Ratkaisuun on päädytty Natura-arvion, 3.1.2018 pidetyn neuvottelun ja 
maanomistajan antaman kannanonton perusteella. Ratkaisussa on otettu alu-
een luontoarvot huomioon em. tietojen pohjalta. 

 
Uddskäret / Allandet 
Rakennuspaikka osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti 

 
Snåldön 
Rakennuspaikat on osoitettu Kemiönsaaren kunnan kaavoitus- ja rakennusval-
vontaviranomaisen sekä ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan 
18.10.2017 käymän keskustelun perusteella. Keskustelu perustunut ELY – kes-
kuksen kaavaehdotus II lausunnon antamisen yhteydessä toimittamaan Excel- 
taulukkoon liittyen luonnonsuojelun yksityiskohtaisiin asioihin. 
 
Edellä todetun perusteella voidaan todeta, että luonnon kannalta katsottuna 
herkimmillä alueilla on luonnonarvot huomioitu varsin yksityiskohtaisesti raken-
nuspaikkojen sijoittelussa.  

 
Kaavassa on osoitettu 16 uutta rakennuspaikkaa verrattuna muutettavaan kaa-
vaan, joista vain muutama rakennuspaikka sijoittuu Natura-alueen läheisyyteen. 
Natura-arvion mukaan em. rakennuspaikkojen mm. veneliikenteen häiriöitä ei 
voi pitää merkittävänä lisäyksenä.  
 
Natura-arvion mukaan kaavan muutosalueiden toteuttaminen ei todennäköisesti 
heikennä merkittävästi alueella esiintyvien tai sen läpi muuttavien lintudirektiivin 
liitteen 1 lajien elinmahdollisuuksia. Kaavan toteuttaminen ei vaikuta arvokkai-
siin lintuluotoihin ja kaavan toteuttamisesta johtuva seuraava linnustoon kohdis-
tuva häirintä kohdistuu lähinnä uusien rakennuspaikkojen ympäristöön. Näitä 
uusia rakennuspaikkoja on kaavassa erittäin vähän verrattuna koko kaavan ra-
kennuspaikkojen määrään. 

  
Uhanalaisista putkilokasvilajeista lännenhanhikkia esiintyy Furuholmenin saa-
rella. Natura-arvion mukaan kaavan mukaiset rakennuspaikat eivät sijoitu län-
nenhanhikkiesiintymille, koska rakennuspaikkoja on siirretty verrattuna muutet-
tavaan kaavaan. 
 
Natura-arvion mukaan Isoapolloperhosta esiintyy laajalla alueella Hiittisten saa-
ristossa ja lajista on laadittu erillisselvitys. Selvitys on kaavaselostuksen liittee-
nä 4. Natura-arvion mukaan kaavan mahdollistamat rakennuspaikat sijoittuvat 
kuitenkin pääosin sellaisille kohteille, jossa lajin toukan käyttämää isomaksa-
ruohoa esiintyy niukasti. Kaavamuutoskohteiden toteuttaminen ei näin ollen to-
dennäköisesti heikennä lajin elinmahdollisuuksia alueella. Natura-arvion mu-
kaan Natura-kohteiden muita tunnettuja uhanalaisia lajeja ei osu suunniteltujen 
kaavamuutoskohteiden alueelle. 
 
Kaavamääräyksen mukaan uhanalaiset lajit tulee ottaa huomioon rakennuslu-
pamenettelyssä. 
 
Liite 4.2: Arvio kaavan vaikutuksista Natura 2000 –suojelualueisiin 

 
Maisema 
Kaava-alueen loma-asunnon rakennuspaikoista on iso osa jo rakennettu. Näi-
den rakennuspaikkojen rakentaminen on tapahtunut pitkällä aikavälillä. Kaavan 
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muutoksella on tehty loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden korot-
taminen. Tämän rakennusoikeuden mukainen rakentaminen toteutuu mahdolli-
sesti hyvin pitkän ajan kuluessa eikä todennäköisesti kaikille rakennuspaikoille 
koskaan. Loma-asuntojen laajennukset tai uudet loma-asunnot näkyvät näin ol-
len maisemassa laajasti katsottuna pitkällä aikavälillä niin, että loma-asunnot 
muodostavat nykyaikaisen loma-asumisen maiseman ja ympäristön.  
 
Loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden nostamisen vaikutukset 
maisemaan muutosherkimmillä alueilla on pyritty saamaan mahdollisimman vä-
häiseksi rakennuspaikkaa, ko. osa-alueita ja kohteita koskevilla kaavamääräyk-
sillä niin, että alueen arvot tulee ottaa huomioon ja ne säilyvät huolimatta siitä, 
että loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeutta on nostettu muutettavaan 
kaavaan nähden. Kaavan muutoksen myötä tarkennetaan, täydennetään ja tar-
kistetaan alueiden ja kohteiden kaavamerkintöjä ja –määräyksiä merkittävien 
kulttuuriympäristön alueiden ja pihapiirien, perinnemaiseman, suojeltavien ra-
kennusten sekä muinaismuistojen osalta. Ko. alueiden ja kohteiden kaavamää-
räykset huomioiden voidaan katsoa, että loma-asunnon rakennuspaikan raken-
nusoikeuden nostaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia maisemaan. 
 
Loma-asumisen vaikutuksia maisemaan ohjataan rakennuspaikkaa koskevilla 
kaavamääräyksillä. Muutettavaan kaavaan verrattuna loma-asunnon etäisyyttä 
rantaviivaan nähden on lisätty, jolloin rakennus on paremmin puuston suojassa 
mereltä päin katsottuna. Kaavamääräyksen mukaan kaavan osoittaman loma-
asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden määrää voidaan tarkastella maas-
tollisista syistä rakennuslupaa haettaessa. Näin ollen rakentamisen maisemalli-
set tekijät voidaan tarkastella ja ottaa huomioon myös rakennuspaikkaa koske-
vassa lupamenettelyssä. 
 
Pienille ja peitteettömille saarille rakennuttujen loma-asuntojen rakennuspaikat 
on osoitettu pienemmällä rakennusoikeudella muutettavan kaavan mukaisesti. 
Varsinaisessa ulkosaaristossa ei ole rakennusoikeutta. Näillä alueilla kaavan 
muutos ei tuo muutoksia nykytilanteeseen tai muutettavaan kaavaan verrattuna. 
 
Vapaa rantaviiva 
Vapaan rannan määrän pitäminen mahdollisimman ennallaan on ollut 
kaavamuutoksessa toinen mitoitusperuste sekä aluevarausten tarkistamisen ja 
uuteen paikkaan sijoittamisen lähtökohta. Rakennuspaikat on osoitettu yleisten 
rantojen maankäytön suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tämän perusteella 
voidaan todeta, että rakennuspaikkojen tarkistusten myötä on lisätty vapaata 
rantaa. 
 
Kaavan muutoksen laadinnassa on kiinnitetty huomiota muutettavan kaavan 
niihin rakennuspaikkoihin, joiden koko ja rantaviivan määrä on huomattavasti 
suurempi, kuin mitä rakennuspaikan maastonmuodot, maaperä, rannan laatu, 
rakennettavuus ja kaavan mitoitusperusteet sekä yleiset rantojen maankäytön 
suunnitteluperusteet huomioiden tulisi osoittaa. Tämä tarkastelu osaltaan lisää 
vapaan rannan määrää enemmän kuin yhden kilometrin. 

 
 Rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöjako huomioiden maanomistajan tavoittei-

den mukaisesti rakentamisen, käytön, luontoarvojen, maiseman ja maaston kan-
nalta suotuisimpiin paikkoihin niin, että vapaan rannan muodostuminen on huo-
mioitu kiinteistö- / aluekohtaisesti.  
 
Kaava-alueella on paljon pieniä saaria. Yleisesti voidaan todeta, että pienten 
saarien jokamiehen oikeuksin tapahtuva käyttö on vähäistä. Pienten saarien ko-
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konaismäärä huomioiden kaavaehdotus ei aiheuta merkittävää muutosta verrat-
tuna muutettavaan kaavaan. Alueella on runsaasti pieniä rakentamattomia saaria, 
joihin voi maankäytön puolesta rantautua. Näihin pieniin saariin rantautuminen 
isoilla veneillä on vaikeaa rannan laadusta ja suojan puutteesta johtuen. Käytän-
nössä pienet saaret soveltuvat hyvin esim. melojien virkistyskäyttöön. Nämä asiat 
huomioiden pieniä rakentamattomia saaria on runsaasti virkistyskäyttöä varten. 
 
Rakennuspaikkojen siirroista isommista saarista pienempiin saariin voidaan tode-
ta seuraavaa. Vapaan rannan muodostuminen ja käyttö perustuu siihen, että pie-
nempien saarien rakennuspaikat on osoitettu edellä todetuin perustein ja että ra-
kentamattomat rannan osat muodostavat maiseman, maaperän, puuston, maas-
ton muotojen sekä luontoarvojen ja virkistyskäytön kannalta katsottuna hyvän ja 
yhtenäisen alueen saaren loma-asukkaiden käyttöön. Rakennuspaikkojen siirto-
jen myötä vapautuu yleisesti ottaen vapaata rantaa isommassa saaressa, jossa 
vapaa ranta sopii paremmin jokamiehenoikeudelliseen käyttöön. Jokamiehen oi-
keuksin rannalla liikkujat liikkuvat enimmäkseen autolla isompien saarien teitä pit-
kin, joilta poiketaan rantaan jalkaisin. Näin ollen voidaan todeta, että em. menet-
telyllä huomioidaan mahdollisimman hyvin vapaan rannan virkistyskäyttö erilaiset 
vapaan rannan käyttäjät ja loma-asujat huomioiden.  

 
8.3.3 Maaperä 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia maaperään. Uusi rantarakentaminen tu-
lee rakennuspaikkakohtaisesti rakennuslupavaiheessa suunnitella niin, että 
maaperään ei pääse jäte- ja pesuvesiä siinä määrin että sillä olisi haitallisia vai-
kutuksia.  

 
8.3.4 Vedet ja pohjavedet 

Kaavan muutoksen myötä alueen veneliikenne ei lisäänny merkittävästi verrat-
tuna muutettavaan kaavaan. Rakentamattomien rakennuspaikkojen rakentami-
sen myötä veneliikenne lisääntyy jonkin verran. Pienveneilyn ja lomarakennus-
paikkojen käytön vaikutus vesistöjen laatuun on kuitenkin vähäinen. 
 
Alueiden käyttöönotto ei vaadi laajoja ruoppauksia. Siellä täällä ruoikkorantoja 
saatetaan joutua avaamaan, jotta rakennuspaikan edusta saadaan veneilyyn ja 
uimakäyttöön. Maanomistajien esittämiä rakennuspaikkojen siirtoja tarkastelta-
essa on rannan laadun huomioiminen ollut yksi päätökseen vaikuttava tekijä. 
 

8.3.5 Ilma, liikenne 
Kaava ei osoita teollisuusalueita tai muuta toimintoa, joka aiheuttaa päästöjä il-
maan. Kaavan toteutumisen myötä autoliikenteen määrä ei merkittävästi kasva.  
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen ilman laatuun. 

 
8.4 Taloudelliset vaikutukset 

Kaavassa on osoitettu noin 400 rakentamatonta loma-asunnon rakennuspaik-
kaa. Rakennettuja loma-asunnon rakennuspaikkoja kaava-alueella on noin 1 
800 rakennuspaikkaa. Näin ollen kaavan toteutumisen myötä kuntaan tulee jon-
kin verran uusia loma-asukkaita. Koko kunnan alueella on 4 500 loma-asuntoa. 
Rakennuspaikkojen siirroilla on pyritty osoittamaan rakennuspaikat parempiin 
paikkoihin. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että ko. rakennuspaikat tu-
levat rakennetuksi.  
 
Loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden nostamisella vastataan tä-
män päivän loma-asumisen vaatimuksiin. Tällä on osaltaan taloudellisia vaiku-
tuksia rakennuspaikan omistajiin ja kuntaan sekä loma-asukkaiden käyttämien 
palveluiden tarjoajiin ja tuottajiin.  
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Matkailu on kunnalle ja alueelle merkittävä asia. Kaavassa osoitetaan riittävästi 
rakentamisesta vapaata rantaa virkistyskäyttöön. Kaavan muutoksessa on 
huomioitu merkittävät luontoarvot, luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 –alueet. 
Nämä osaltaan palvelevat loma-asukkaiden lisäksi muita luonnossa liikkujia ja 
matkailijoita, jotka liikkuessaan käyttävät ja tarvitsevat matkailuun liittyvä palve-
luita.  

 
Julkinen rakentaminen 
Kaavassa ei ole alueita, joille kunta rakentaisi itse. Näin ollen kunnalle ei aiheu-
du tällaisten alueiden toteuttamisesta kustannuksia. 
 
Ranta-asemakaavoitus vähenee 
Yksityisen maanomistajan kannalta tarkasteltuna osayleiskaava vähentää tar-
vetta ranta-asemakaavojen laadintaan.  
 
Tulot kunnalle 
Kiinteistöverotulot ja kunnallisverotulot eivät kaavan toteutumisen myötä merkit-
tävästi kasva. Rakennusluvista ja muista luvista kunta perii kustannuksia pois. 
Kaavan myötä käsiteltävien poikkeamislupien määrä vähenee.  
 

8.5 Vaikutukset terveyteen, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin 
Ei voida katsoa, että kaava suoraan vaikuttaisi asukkaiden tai loma-asukkaiden 
terveyteen tai turvallisuuteen. 
 

8.6 Rakennusoikeuden korottamisen vaikutukset 
Kaavan muutoksella nostetaan loma-asunnon rakennuspaikkojen rakennusoi-
keutta verrattuna muutettavaan kaavaan. Rakennusoikeuden noston vaikutuk-
sia on arvioitu edellä olevissa luvuissa aihepiireittäin seuraavasti: 
 
Rakennettu ympäristö 
- Kaavan osoittama rakennusoikeus loma-asunnon rakennuspaikalle on osoi-

tettu vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Mikäli nykyisten loma-
asuntojen tilalle rakennetaan kaavan osoittama rakennusoikeus, niin kaava-
alueen loma-asuntojen yhteenlaskettu kerrosneliömetrien määrä kasvaa 
verrattuna nykyiseen. Tämä tulee huomioida mm. rakennusten sijoittelussa.  

- Olemassa oleva rakennuspaikkojen kiinteistöjako ja pinta-alat ovat riittävät 
kaavan muutoksen mukaisen rakennusoikeuden rakentamiseen. Raken-
nukset on sijoitettavissa siten, ne eivät aiheuta muutoksia naapuriraken-
nuspaikkoihin verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Lisäksi voidaan todeta, et-
tä loma-asunnon rakennuspaikan lopullinen rakentamisen määrä ratkais-
taan kaavamääräyksen mukaan rakennuslupamenettelyssä.  

- Loma-asuntojen rakentaminen alueelle on tapahtunut pitkän aikavälin kulu-
essa. Muutettavan kaavan rakennusoikeus on nykyaikaisen loma-asumisen 
vaatimuksiin nähden liian pieni. Näin ollen alueelle on haettu huomattava 
määrä poikkeamisia. Rakennuspaikan rakennusoikeuden nostaminen ny-
kypäivän loma-asumisen vaatimusten tasolle edistää koko ranta-alueen py-
symistä houkuttelevana loma-asumisen alueena. Tämä edistää sitä, että jo 
rakennettuja loma-asuntoja pidetään yllä tai tarpeen mukaan rakennetaan 
uusia rakennuksia vanhojen tilalle. Tällöin alueen rakennettujen alueiden 
maisema pysyy kunnossa ja kehittyy ajan mukana.  

- Loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden nostamisen vaikutukset 
rakennettuun ympäristöön on pyritty saamaan mahdollisimman vähäiseksi 
kaavamääräyksillä niin, että merkittävät rakennetun ympäristön arvot säily-
vät mahdollisen uuden rakentamisen myötä. Kaavan muutoksen myötä tar-
kennetaan, täydennetään ja tarkistetaan alueiden ja kohteiden kaavamer-
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kintöjä ja –määräyksiä merkittävien kulttuuriympäristön alueiden ja pihapii-
rien, perinnemaiseman, suojeltavien rakennusten sekä muinaismuistojen 
osalta. Ko. alueiden ja kohteiden kaavamääräykset huomioiden voidaan 
katsoa, että loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden nostaminen 
ei aiheuta merkittäviä muutoksia rakennettuun ympäristöön. 

 
Luonto ja maisema 
- Kemiönsaaren kunnan ranta-alueella on voimassa olevia yleiskaavoja, 

joissa on loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden määrä kaavan 
muutoksen mukainen. Lisäksi voidaan todeta, että kaavan muutosalueelle 
on laadittu useita maanomistaja / kiinteistökohtaisia kaavan muutoksia, 
joissa on loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeus osoitettu nyt 
laadittavan kaavan muutoksen mukaisesti. Näiden kaavojen ja kaavan 
muutosten antamien kokemusten perusteella voidaan todeta, että 
rakennusoikeuden korottaminen muutettavaan kaavaan nähden ei aiheuta 
merkittäviä muutoksia luontoon ja maisemaan.   

- Mitoitusnormien mukaisille pienille saarille ja peitteettömille saarille 
rakennuttujen loma-asuntojen rakennuspaikat on osoitettu pienemmällä 
rakennusoikeudella muutettavan kaavan mukaisesti. Varsinaisessa 
ulkosaaristossa ei ole rakennusoikeutta. Näillä alueilla kaavan muutos ei 
tuo muutoksia nykytilanteeseen tai muutettavaan kaavaan verrattuna. 

- Kaava-alueen loma-asunnon rakennuspaikoista on iso osa jo rakennettu. 
Näiden rakennuspaikkojen rakentaminen on tapahtunut pitkällä aikavälillä. 
Kaavan muutoksella on tehty loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoi-
keuden korottaminen. Tämän rakennusoikeuden mukainen rakentaminen 
toteutuu mahdollisesti hyvin pitkän ajan kuluessa eikä todennäköisesti kai-
kille rakennuspaikoille koskaan. Loma-asuntojen laajennukset tai uudet lo-
ma-asunnot näkyvät näin ollen maisemassa laajasti katsottuna pitkällä ai-
kavälillä niin, että loma-asunnot muodostavat nykyaikaisen loma-asumisen 
maiseman ja ympäristön. 

- Natura 2000 –alueena on osoitettu ympäristöhallinnon OIVA / Avoin tieto –
palvelusta saatavaan aineiston perusteella seuraavat alueet: 

- FI0200090 
- FI0200164 
- FI0200069 
- FI0200193 

Ko. alueet koostuvat lukuisista enimmäkseen pienistä saarista. Alueet on 
osoitettu aluevarausmerkinnällä SL tai M-2 riippuen siitä, onko alue tarkoi-
tus toteuttaa luonnonsuojelulain vai muun lainsäädännön nojalla. Natura 
2000 –alueet ovat pääsääntöisesti pieniä saaria, joihin ei ole osoitettu kaa-
van muutoksessa uutta rakentamista verrattuna muutettavaan kaavaan. 
Saarien koosta johtuen rakennuspaikkoja ko. alueilla on vähäisesti. Näin ol-
len loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden nostamisella verrat-
tuna muutettavaan kaavaan ei ole vaikutuksia Natura 2000 –alueisiin. Kaa-
van valmistelun aikana on 2016 / 2017 tehty arvio kaavan vaikutuksesta 
Natura 2000 –alueisiin.  

- Kaavamääräysten mukaan uhanalaiset lajit tulee huomioida rakennuslupien 
käsittelyssä.  

- Loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden nostamisen vaikutukset 
maisemaan muutosherkimmillä alueilla on pyritty saamaan mahdollisimman 
vähäiseksi rakennuspaikkaa, ko. osa-alueita ja kohteita koskevilla kaava-
määräyksillä niin, että alueen arvot tulee ottaa huomioon ja ne säilyvät huo-
limatta siitä, että loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeutta on nos-
tettu muutettavaan kaavaan nähden. Kaavan muutoksen myötä tarkenne-
taan, täydennetään ja tarkistetaan alueiden ja kohteiden kaavamerkintöjä ja 
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–määräyksiä merkittävien kulttuuriympäristön alueiden ja pihapiirien, perin-
nemaiseman, suojeltavien rakennusten sekä muinaismuistojen osalta. Ko. 
alueiden ja kohteiden kaavamääräykset huomioiden voidaan katsoa, että 
loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden nostaminen ei aiheuta 
merkittäviä muutoksia maisemaan. 

- Loma-asumisen vaikutuksia maisemaan ohjataan rakennuspaikkaa koske-
villa kaavamääräyksillä. Muutettavaan kaavaan verrattuna loma-asunnon 
etäsyyttä rantaviivaan nähden on lisätty, jolloin rakennus on paremmin 
puuston suojassa mereltä päin katsottuna. Kaavamääräyksen mukaan kaa-
van osoittaman loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeuden määrää 
voidaan tarkastella maastollisista syistä rakennuslupaa haettaessa. Näin ol-
len rakentamisen maisemalliset tekijät voidaan tarkastella ja ottaa huomi-
oon myös rakennuspaikkaa koskevassa lupamenettelyssä. 

 
Edellä todettujen asioiden lisäksi voidaan rakennusoikeuden nostamisen vaiku-
tuksista todeta seuraavaa: 
- Muutettavan kaavan mukaisesti loma-asunnon rakennuspaikalle saa raken-

taa 120 k-m2 loma-asunnon. Kaavan muutoksen myötä rakennuspaikan lo-
ma-asunnon koko voi olla enintään 150 k-m2. Tämä rakennusoikeuden 
muutos rakennuspaikoilla toteutuu mahdollisesti hyvin pitkän ajan kuluessa 
eikä todennäköisesti kaikille rakennuspaikoille koskaan. Loma-asumisen 
kasvusta johtuvaa käyttöasteen tai loma-asunnolla käyvien ihmisten mää-
rän muutosta on em. perustein vaikea todeta. Tutkittua tietoa asiasta ei tie-
tojen mukaan ole. 

- Jätevesien käsittelyä koskevat kaavamääräykset on päivitetty ajan tasalle, 
mikä parantaa tilannetta verrattuna nykytilanteeseen ja muutettavaan kaa-
vaan. 

- Kaava mahdollistaa nykyvaatimusten mukaisen loma-asumisen rakennus-
paikoilla. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että jo rakennetut rannanosat py-
syvät asuttuina myös tulevaisuudessa ja näin ollen rakennusten, luonnon, 
maiseman ja muun ympäristön kannalta katsottuna hyvänä rakennettuna 
ympäristönä.  

- Loma-asukkaat ovat tärkeitä myös kunnan talouden kannalta katsottuna. 
- Kaava parantaa merkittävästi rakentamiseen liittyvien kunnan viranomais-

ten toimintamahdollisuuksia alueella yksittäisen rakennuspaikan sekä koko 
alueen kokonaisuuden kannalta katsottuna. 

- Alueelle tehtyjen kaavan muutosten perusteella voidaan todeta, että raken-
nusoikeuden korottamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennuspaikkoi-
hin, naapureihin, maisemaan, luontoon tai kulttuuriympäristöön. 
 

 

9. TOTEUTTAMINEN 
 
9.1 Oikeusvaikutteisen yleiskaavan ohjausvaikutus 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaava on yksityiskohtaisen kaavoituk-
sen ja rakentamisen sekä muun maankäytön suunnitelmien pohjaksi laadittava 
suunnitelma. 
 
Kaava ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisten ja maanomista-
jien toimintaa mm. seuraavasti: 
- suunniteltaessa maankäyttöä koskevia toimenpiteitä on katsottava, ettei niil-

lä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. 
- rakennuslupaa myönnettäessä on katsottava, ettei alueen käyttäminen 

yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen vaikeudu. 
- yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-alueilla, mutta se on ohjeena laa-
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dittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. 
- rakennuspaikkana käytettäväksi tarkoitettua aluetta ei saa maanmittaustoi-

mituksessa muodostaa tilaksi siten, että toimenpiteellä vaikeutetaan alueen 
käyttämistä yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen. 

 
  Rantaosayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena, jolloin rakennuslupa loma- ja 

asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan myöntää suoraan tämän ranta-
osayleiskaavan perusteella.  Oikeusvaikutteisen kaavan aluevaraukset ja mää-
räykset ovat sitovia.  Kunnan rakennusjärjestyksen säädökset ovat voimassa siltä 
osin, kun yleiskaavassa ei ole määräyksiä asiasta.  Rantaosayleiskaava-alueella 
noudatetaan kyseisen kaavan määräyksiä. 

 
Lupa rakennuksen rakentamiseen on myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvas-
ta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, 
milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lu-
nasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta. 

 
Ministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavassa 
osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskunta-
rakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntake-
hitykseen, sekä alueen, joka on tarkoitettu kaupungin tai kuntayhtymän laitok-
selle tai muihin näiden tarpeisiin. Asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yh-
dyskuntarakentamiseen lunastettavaan alueeseen voi sisältyä myös virkistys- ja 
suojelualuetta. 
 

9.2 Vaiheittaisuus 
Aluevarausten toteuttamisesta vastaavat lähinnä maanomistajat. 

 
9.3 Epävarmuustekijät 
 Kaavan mukaisten rakennuspaikkojen rakentaminen saattaa ajoittua keskipit-

källe tai pitkällekin aikavälille esim. laskusuhdanteista johtuen. Lisäksi tulee ot-
taa huomioon, että ranta-alueiden kaavoilla osoitetaan maksimirakennusoikeus 
ilman että maanomistajilla on välttämättä minkäänlaista aikomusta toteuttaa 
kaavalla osoitettuja rakennuspaikkoja niitä myymällä, vuokraamalla tai raken-
tamalla. 

 

 
10. SEURANTA 
 
10.1 Seurannan periaatteet 
 Kunnan tulee seurata yleiskaavan toteutumista ja tarvittaessa harkita muutoksia 

ja tarkennuksia kaavaan. Rakentamista tulee riittävästi ohjata, jotta kokonaisuu-
desta muodostuu edustava, maisemaan ja rakenteeseen sopiva sekä ympäris-
töystävällinen ja turvallinen alue. 

 
 

11. SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
11.1 Aloitus 

- kunnan kaavoituskatsaus nähtävillä kunnanviraston teknisessä toimistossa 
- kaavoituspäätös on tehty 15.12.2005 silloisen Dragsfjärdin kunnan aikana 
- kaava on kuulutettu vireille vuonna 2011 ja se on esitetty myös kunnan kaa-

voituskatsauksessa 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 2.5.2011 
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- laajennetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman alustavat karttaliitteet oli 
nähtävillä 1.9 – 1.10.2011 

- aloitusneuvottelu ELY -keskuksen (Seppälä, Kaipiainen, Lehtomaa), Turun 
museokeskuksen (Suna, Lehtonen), kunnan (Lindeberg) ja kaavan laatijan 
(Kiimamaa) kesken pidettiin 1.3.2012 

- Tekninen lautakunta pyysi lausuntoa kaavan muutoksesta Puolustusministe-
riöltä, Senaatti-kiinteistöiltä sekä Metsähallitukselta. Lausunnon antoivat Me-
rivoimien esikunta, Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt 

- Työneuvottelu ELY -keskuksen (Kaipiainen), kunnan (Lindeberg) ja kaavan 
laatijan (Hautala) kesken pidettiin 19.10.2012 

- Työneuvottelu ELY -keskuksen (Kaipiainen, Lehtomaa), kunnan (Lindeberg), 
Metsähallituksen (Högmander) ja kaavan laatijan (Hautala) kesken pidettiin 
8.1.2014 

 
11.2 Kaavaluonnos 

- kaavaluonnos valmistui 16.5.2014 
- kunnan tekninen lautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman se-

kä kaavaluonnoksen 
- Kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla 23.6.2014. 

Samalla asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 
nähtäville. 26.8.2014 julkaistulla kuulutuksella jatkettiin nähtävillä oloa. 

- ns. laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 §) hoidettiin asettamalla kaavaluon-
nos nähtäville 26.6. – 4.7.2014 ja 4.8. – 30.9.2014 väliseksi ajaksi 

- kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot 
- työneuvottelu kunnan ja ELY –keskuksen edustajien sekä kaavan laatijan 

kesken pidettiin toukokuussa 2015 
- viranomaisneuvottelu pidettiin 21.8.2015 perustuen alustavaan kaavan laati-

jan vastineeseen 
-     lausuntojen, mielipiteiden ja 21.8.2015 pidetyn viranomaisneuvottelun sekä 

kaavan laatijan ja kunnan kaavoitusarkkitehdin tekemien huomioiden 
perusteella kaavaluonnosta tarkistettiin kaavan laatijan vastineen mukaisesti 

 
Liite 12: Kaavan laatijan vastine (luonnosvaihe) 

 
11.3 Kaavaehdotus 

- kaavaehdotus valmistui 18.11.2015 
- tekninen lautakunta päätti asettaa kaavan virallisesti nähtäville 30.11.2015 § 

212 
- kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta viranomaisilta: 

- Varsinais-Suomen ELY –keskus 
- Varsinais-Suomen liitto 
- Varsinais-Suomen maakuntaliitto 
- Museovirasto 
- WWF 
- Liikennevirasto 
- Metsähallitus 
- Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 
- Raaseporin kaupunki 

- kaavaehdotus oli nähtävillä 17.12.2015 - 12.2.2016 
- työneuvottelu luontoasioihin liittyen pidettiin 18.5.2016 perustuen 21.8.2015 

pidettyyn viranomaisneuvotteluun ja ELY –keskuksen kaavaehdotuksesta an-
tamaan lausuntoon. 

- viranomaisneuvottelu pidettiin 17.6.2016 perustuen alustavaan kaavan laati-
jan vastineeseen. 
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- Työneuvottelu muinaismuistojen inventointiin liittyen pidettiin maakuntamuse-
on edustajan kanssa 9.8.2016 

 
Liite 13: Kaavan laatijan vastine (ehdotusvaihe) 

 
11.4 Toinen kaavaehdotus 

- tarkistettu kaavaehdotus valmistui 14.3.2017 
- tekninen lautakunta päätti asettaa kaavan virallisesti nähtäville 27.3.2017 § 36 
- kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta viranomaisilta: 

- Varsinais-Suomen ELY –keskus 
- Varsinais-Suomen liitto 
- Varsinais-Suomen maakuntamuseo 
- Museovirasto 
- Puolustusvoimat 
- Suomen Turvallisuusverkkko Oy 
- Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 
- Raaseporin kaupunki 
- Hangon kaupunki 

- kaavaehdotus oli nähtävillä 13.4. - 14.5.2017 
- Saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annettiin alustavat vastineet. Kaava-

kartalle tehtiin vastineiden mukaiset tarkistukset. Tarkistusten johdosta lähe-
tettiin kirjeet asianosaisille kuulemista varten. 

- Ely-keskus antoi lausunnon 8.10.2017. Työneuvottelu Natura-arvioon liittyen 
pidettiin ELY -keskuksen Natura-arviosta antaman lausunnon perusteella 
23.10.2017 

- Viranomaisneuvottelu pidettiin 26.10.2017 perustuen alustavaan kaavan laati-
jan vastineeseen. 

- Tarkistetusta Natura-arviosta pyydettiin lausunnot Natura-alueelle perustettu-
jen luonnonsuojelualueiden maanomistajilta ja ELY -keskukselta. Lausunto-
pyynnöt ELY -keskukselle ja Metsähallitukselle lähetettiin 21.12.2017 ja 
maanomistajille 22.12.2017. ELY–keskus antoi 25.1.2018 lausunnon. Kaava-
ehdotukseen aiemmin laaditun arvioinnin ja arvioinnin täydennyksen perus-
teella Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että kaavamuutoshanke ei mer-
kittävästi heikennä niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisälly-
tetty Natura 2000-verkostoon. Metsähallitus katsoo 6.3.2018 antamassaan 
lausunnossa, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvio on riittä-
vä ja sen johtopäätökset oikean suuntaiset. Metsähallitus katsoo 6.3.2018 an-
tamassaan lausunnossa, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-
arvio on riittävä ja sen johtopäätökset oikean suuntaiset. 

- Lökholmenin saaren etelärannan rakennuspaikkojen sijoittelusta neuvoteltiin 
3.1.2018 

- Furuholmenin saaren rakennusoikeuslaskennan mukaisesta rakennuspaikko-
jen osoittamisesta ja korvaamisesta neuvoteltiin 3.1.2018. Neuvottelun perus-
teella alueelle tehtiin maastokäynti 4.1.2018  

 
Liite 15: II ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun (26.10.2017) muistio 
Liite 16: Kaavan laatijan vastine (II ehdotusvaihe ja II ehdotusvaiheen tar-

kistusten kirjeitse kuuleminen) 
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11.5  Hyväksyminen 
 

- Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen 
__.__.____, § ___  

-  Kemiönsaaren kunnanvaltuusto hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen 
__.__._____, § ___  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Turku 16.5.2014, 18.11.2015, 15.3.2017, 20.3.2018 
 
 Kemiönsaaren kunta    Sweco Ympäristö Oy 
 Kimitoöns kommun 
 
 
 
 
 Åke Lindeberg   Petri Hautala 
 kaavoitusarkkitehti 1.8.2016 asti  maanmittausinsinööri 
 planläggningsarkitekt till 1.8.2016  lantmäteri ingenjör 
 
 
 
 Kirsti Virkki 
 Kaavoitusarkkitehti 15.8.2016 alkaen 
 Planläggningsarkitekt från 15.8.2016 
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