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Lausunto Takviikin asemakaavan valmisteluaineistosta 

Takviikin asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alueelle asumista 
(AO), neljä vapaa-ajan asunnon rakennuspaikkaa (RA), osoittaa 
alueella sijaitsevalle leirimajalle tarkoituksenmukainen tontti ja ratkaista 
alueen sisäinen liikennöinti. 

Asemakaava-alue sijaitsee kahden kilometrin päässä Kustavin 
keskustasta. Alueella ei ole yleiskaavaa vaan kaavoitusta ohjaa 
maakuntakaava. Kaava-alue on maakuntakaavan taajamatoimintojen 
alueen ulkopuolella ja kuuluu maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen, 
jolla on erityisiä virkistyksen kehittämistarpeita (MRV) sekä saariston 
rengastiehen tukeutuvaan kehittämisvyöhykkeeseen (VSMK). 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kannanotot

Kaavan sisältövaatimukset ja vaikutusten arviointi

Koska yleiskaavaa ei ole, asemakaavaa laadittaessa on huomioitava 
maakuntakaava määräyksineen. MRV-alueelle voidaan 
kaavamääräyksen mukaan osoittaa pääasiallista käyttötarkoitusta 
kohtuuttomasti haittaamatta loma-asutusta sekä maisema- ja 
ympäristönäkökulmat huomioon ottaen mm. uutta pysyvää asumista. 
VSMK-vyöhykettä kehitetään rengastiehen tukeutuvaan matkailuun 
perustuen. Suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla pitkäjänteisiä, 
ympärivuotisia saariston matkailu- ja muita elinkeinoja edistäviä. 
Suunnittelussa on varauduttava vyöhykkeen matkailutoimintojen 
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti hallittavaan kasvuun.
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Asemakaavan on tässä tapauksessa täytettävä myös yleiskaavan 
sisältövaatimukset. Kaavan liittymistä yhdyskuntarakenteeseen tulisi 
hahmotella ja kuvata kaavaselostuksessa, esimerkiksi 
virkistysmahdollisuuksien, kulkuyhteyksien ja yhdyskuntateknisen 
huollon kannalta.

Kaavan vaikutukset on arvioitava koko siltä alueelta, johon kaavalla 
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.  Rakentaminen 
vaikuttaa myös lahden vastarannalle, jonka asukkaat on huomioitava 
kaavan osallisina. Rakentamisen vaikutuksia maisemaan ja näkymiin 
mereltä ja vastarannalta on tutkittava ja arvioitava. Vaikutukset luontoon 
on arvioitava luontoselvityksen valmistuttua.

Ympäristön laatu

Elinympäristön laatuun ja asuinalueen viihtyisyyteen on syytä kiinnittää 
huomiota. Laatua voidaan parantaa tarkemmalla kaavasuunnittelulla ja 
määräyksillä.

Virkistysalueet sijoittuvat kaavaluonnoksessa osaksi luonnonarvoiltaan 
heikoille alueille, ilmakuvan perusteella jopa avohakkuulle. 
Virkistysalueeksi on merkitty myös pieniä ja kapeita välialueita. 
Palanutniemen kalliolle ja ylärinteeseen sijoittuvan AO-alueen ja 
matkailualueen välinen virkistysaluekin jää kapeaksi.  Ylärinteeseen 
sijoittuva rakentaminen heikentää virkistysalueen ja myös 
matkailualueen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä. Jatkosuunnittelussa olisi 
hyvä pohtia, olisiko asuinalueen laadun kannalta parempi muodostaa 
laajempi virkistyskokonaisuus esimerkiksi rantakorttelista 61 ja joistakin 
ylärinteen tonteista.

Virkistysalueiden lisäksi asuinympäristön viihtyisyyttä voi luoda myös 
esimerkiksi rajaamalla pihoille alueita, joiden annetaan kehittyä kohti 
luonnontilaa. 

Rakennusoikeuden määrän tulee olla yksiselitteinen. Kuistit, lasitetut 
parvekkeet ja viherhuoneet on hyvä sisällyttää 
kokonaisrakennusoikeuden määrään tai vähintäänkin määritellä niille 
enimmäisala. Näin vältytään hallitsemattomalta rakentamiselta ja 
saadaan aikaan viihtyisää asuinympäristöä.

Kaavamääräyksiä on syytä täsmentää asemakaavaan sopivaan 
tarkkuuteen ja muotoilla helpommin tulkittaviksi. Esimerkiksi 
määräyksestä ”Rakennusten on sopeuduttava maisemaan 
väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan” ei käy ilmi 
mihin maiseman elementteihin rakentamisen on sopeuduttava ja miltä 
rakentamisen tulisi näyttää. Selvennystä vaatii myös miltä ja miten pihat 
on suojattava. 
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Venesatama-alueen merkintää voisi täydentää määräyksellä, 
minkälaiseen käyttöön ja keille se on tarkoitettu.

Rakentamiskorkeus

Rakennusalat on rantatonteilla syytä rajata riittävän korkealle. 
Rakentamiskorkeutta koskevaa määräystä tulee tarkentaa. Alin 
suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka 
alapuolelle ei tulisi sijoittaa kastuessa vaurioituvia rakenteita. 

Määräyksessä on huomioitu oikein alin rakentamiskorkeus, joka 
Kustavissa meren rannikolla on +2,20 N2000 -korkeusjärjestelmässä. 
Tähän on lisättävä rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara ja matalissa 
lahtien pohjukoissa tuulen aiheuttama paikallinen kallistus. Lisäksi alin 
suositeltava rakentamiskorkeus riippuu rakennuksen 
käyttötarkoituksesta ja rakennustavasta. 

Liikenne

Vaikka ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Kustavi-Pleikilä maantielle 
1924 (Pleikiläntie) ei voi asemakaavoissa yleisesti osoittaa MRL 93 §:n 
mukaista maantien (yleisen tien) aluetta LT-merkinnällä, katsoo ELY-
keskus, että poikkeuksellisesti tässä asemakaavassa se voidaan tehdä 
Takviikintien maantieliittymän merkittävän parantamisen 
mahdollistamiseksi. 

Kunnan tulee laatia suunnitelma kadun ja maantieliittymän 
rakentamisesta. Asemakaavassa ja liittymän suunnittelussa tulee 
varautua mahdollisiin maantien linja-autopysäkkien ja pohjoispuolisen 
kevyen liikenteen väylän tilavarauksiin. Tämän lisäksi liittymässä tulee 
aikaansaada riittävät näkemät. Liittymän parantaminen edellyttänee 
runsasta kallion louhintaa, jotta mm. Takviikintien pituusleikkaus 
saadaan normien mukaiseksi. Liittymän edellyttämät tilavaraukset 
tulisikin suunnitella jo asemakaavan laadintaan liittyen, jotta voidaan 
välttyä mahdollisilta myöhemmiltä asemakaavan muutostarpeilta.

Takviikintien maantieliittymään on syytä lisätä liittymänuoli.

Lausunto on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualueen, vesiyksikön ja luonnonsuojeluyksikön 
kanssa.
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Yksikönpäällikön sijaisena, 
ylitarkastaja Kirsti Virkki

Ylitarkastaja Emilia Horttanainen

Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI Varsinais-Suomen liitto 

Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo



Tämä asiakirja VARELY/2087/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/2087/2020  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Horttanainen Emilia 02.07.2020 22:56

Ratkaisija Virkki Kirsti 03.07.2020 15:08



  Lausunto  1 (2) 

   Dnro 5323-2020 
Vapaa-aikatoimiala, museopalvelut 8.6.2020 (11 05 02) 
 
 

 
 
        

Vapaa-aikatoimiala, museopalvelut Postiosoite Puh.  (02) 330 000 www.turunmuseokeskus.fi 
 PL 286  
 20101 Turku  

Kustavin kunnanhallitus 
Keskustie 7 
23360 KUSTAVI 
 
kustavi@kustavi.fi 
 
 
 

Lausunto Takviikin asemakaavaluonnoksesta, Kustavi 
 
 

Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo/kulttuuriperintö/tutkija Sara Tam-
saari 

 
Kustavin kunnanhallitus on pyytänyt Varsinais-Suomen alueellisen vastuumu-
seon lausuntoa otsikon asiasta. 

 
Suunnittelualue sijaitsee Kustavin Takviikissa noin 2 kilometrin päässä Kusta-
vin kunnan keskustasta ja rajautuu länsipuoleltaan mereen. Kaava-alueella si-
jaitsee leirikeskus ja vapaa-ajan asuntoja talousrakennuksineen. Tavoitteena 
on asemakaavoittaa alueelle asumista (AO) ja vapaa-ajan asuntoja (RA), 
osoittaa alueella sijaitsevalle leirikeskukselle tarkoituksenmukainen tontti ja 
ratkaista alueen sisäinen liikennöinti. Kaava-alueen ympäristössä on selos-
tuksen mukaan pientalovaltaisia alueita ja haja-asutusta. 

 
Rakennuksista on valokuvia kaavaselostuksessa. Selostuksessa on tarpeen 
kuvata leirikeskuksen tausta ja koota saatavilla olevia perustietoja rakennuk-
sista alueen luonnehdinnan pohjaksi. 

 
Kaavaluonnos mahdollistaisi 1,5-2-kerroksista rakentamista rantaan sekä 
rannasta itään sijoittuvalle korkeammalle alueelle. Ratkaisun maisemavaiku-
tukset vaativat aitoa arviointia ja tarvittaessa kaavaratkaisun muuttamista. 
Rakennusalat sijoittuvat paikoitellen melko lähelle rantaa, joskin metrimääriä 
on kaavakartalta vaikea tulkita tarkalleen. Rantamaiseman arvojen turvaa-
miseksi rakennusalojen ei tulisi olla lähempänä rantaa kuin rakennusjärjestys 
sallii. Lisäksi kaavamääräyksissä tulee ohjata rantarakentamista rakennusjär-
jestyksen hengessä. Rakennusjärjestyksessä kiinnitetään huomiota muun 
muassa rantapuuston ja muun rantavyöhykkeen kasvillisuuden säilyttämi-
seen. 

 
Kaavaluonnoksen yleisissä määräyksissä rakentamista ohjataan seuraavasti: 
”Rakennusten on sopeuduttava maisemaan väritykseltään, julkisivumateriaa-
leiltaan ja mittasuhteiltaan.” Yleisten määräysten mukaisesti kaava mahdollis-
taisi myös lasikuistien, lasitettujen parvekkeiden ja viherhuoneiden rakenta-
mista 2 metriä rakennusalan ulkopuolelle. On hyvä miettiä, miten paljon yh-
teen rakennukseen on tällaisia rakenteita mahdollista toteuttaa rantamaise-
man luonteen huomioiden ja ohjata rakenteiden toteutusta tarkemmin. 
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Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo toteaa lausuntonaan seuraavan. 
Alueen rakennetun ympäristön esittelyä tulee täydentää. Kaavan maisema-
vaikutukset tulee arvioida tutkimalla esimerkiksi, miten kaavan mahdollistama 
rakentaminen näkyisi merenlahden ja vastarannan suuntaan. Tarvittaessa 
kaavaratkaisua tulee muuttaa maisemallisen tarkastelun pohjalta. Rantara-
kentamisen ohjausta tulee tarkistaa rakennusjärjestyksen mukaiseksi raken-
nusalojen sijoittelun ja kaavamääräysten osalta. Lasikuistien ja vastaavien ra-
kennelmien toteutusta tulee ohjata kaavamääräyksissä tarkemmin kuin nyt on 
esitetty. 

 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta alueellisella vastuumuseolla ei ole huo-
mautettavaa. 

 
  
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo   
museopalvelujohtaja Olli Immonen 
    
    
    
Kokoelmat ja kulttuuriperintöyksikkö   
intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen 

 
  
Tiedoksi: Museovirasto, kirjaamo@museovirasto.fi 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus, 
  kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
  Varsinais-Suomen liitto, kirjaamo@varsinais-suomi.fi 
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Maankäyttöjaosto 

PÖYTÄKIRJANOTE 
 
§ 38 

 
 
15.06.2020 

 
Sivu 1 

 

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa: 
   Erika Mäkeläinen 
  
Turussa 18.6.2020   Pöytäkirjanpitäjä 

§ 38 LAUSUNTOPYYNNÖT, JOTKA EIVÄT ANNA AIHETTA VARSINAIS-SUOMEN LIITON LAUSUNNON ANTAMISEEN 

Asia  Varsinais-Suomen liitto ei anna seuraavista lausuntopyynnöistä lausuntoa, koska liitolla ei ole niistä huo-
mautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun 
kanssa tai ne ovat merkitykseltään vähäisiä. Maakuntakaavan ja sen tavoitteiden toteutuminen MRL 32 §:n 
mukaisesti on tästä huolimatta varmistettava. 

 
1. Kemiönsaaren kunta: Santasaari-Grängnäs ranta-asemakaavan muutosluonnos 2 (M46/2.4.2020) 
2. Kemiönsaaren kunta Västanfjärdin rantayleiskaavanmuutos tiloilla Björkholmen 322-528-1-73 ja Lång-

holmen (M47/2.4.2020) 
3. Kemiönsaaren kunta: Lövön ranta-asemakaava (M48/2.4.2020) 
4. Kemiönsaaren kunta: Käringholmen, Lilla Ängesön, Getklobben, Flasskär ja Östra Flasskär 

(M49/2.4.2020) 
5. Kustavin kunta: Takviikin asemakaavanluonnos (M69/7.5.2020) 
6. Laitilan kaupunki: Meijerin alueen asemakaavaluonnos (M72/12.5.2020) 
7. Laitilan kaupunki: Koveronnummen teollisuusalueen asemakaavamuutosluonnos (M73/12.5.2020) 
8. Loimaan kaupunki: Niittukulman eritasoliittymän lounaispuolen asemakaavanluonnos (M75/14.5.2020) 
9. Mynämäen kunta: Keskustan asemakaavanmuutos (58/23.4.2020) 
10. Naantalin kaupunki: Haavuorentien asemakaava (M79/19.5.2020) 
11. Naantalin kaupunki: Ylitien asemakaava (M84/28.5.2020) 
12. Nousiaisten kunta: Henrikin koulun asemakaavanmuutos (M70/11.5.2020) 
13. Paimion kaupunki: Paimion rakennusjärjestysehdotus (M56/17.4.2020) 
14. Paraisten kaupunki: Lillholmenin sillan uusimisen asemakaava (M50/6.4.2020) 
15. Paraisten kaupunki: Östrä Byskär 1:5:n ranta-asemakaavanluonnos (M78/18.5.2020) 
16. Raision kaupunki: E18 Keskikaupunki -asemakaava (M85/1.6.2020) 
17. Uudenkaupungin kaupunki: Metsähallituksen ranta-asemakaavanmuutos (M38/17.3.2020) 
18. Uudenkaupungin kaupunki: Kinnalan ranta-asemakaavanmuutos (M39/17.3.2020) 
19. Uudenkaupungin kaupunki: Hahtemaan ranta-asemakaavanmuutos (M65/4.5.2020) 
20. Uudenkaupungin kaupunki: Kalannin Pappilan asemakaavanmuutos (M66/4.5.2020) 
21. Uudenkaupungin kaupunki: Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus 

(M71/12.5.2020) 
22. Uudenkaupungin kaupunki: Miklinkarin ranta-asemakaavan muutosehdotus (M81/25.5.2020) 
23. Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue: Salon itäisen kehätien kt 52 tie-

suunnitelman YVA-menettelyn soveltamistarve (M45/27.3.2020) 
24. Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue: Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 

400+110 kv voimajohtohankkeen YVA-selostus (M60/27.4.2020) 
25. Väylävirasto: Maskun Jonkkunen - Manta tasoristeysturvallisuuden parantamissuunnitelma 

(M35/11.3.2020) 
26. Ympäristöministeriö: Luonnos laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain muut-

tamisesta (M74/13.5.2020) 
27. Ympäristöministeriö: Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa -selvitys 

(M82/28.5.2020) 
 

Valmistelija HS/AK/LN/NM-A//TJ/em 
 
Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää ilmoittaa em. tahoille, että liitto ei anna asioista lausuntoa. 
 
 Lähetetään: lausuntoa pyytäneiden kirjaamot  
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PÖYTÄKIRJANOTE 
 
§ 38 

 
 
15.06.2020 
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Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa: 
   Erika Mäkeläinen 
  
Turussa 18.6.2020   Pöytäkirjanpitäjä 

 Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 _____ 
 
Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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Lähettäjä: Toivanen Aki <aki.toivanen@turku.fi> 
Lähetetty: tiistai 12. toukokuuta 2020 13.16
Vastaanottaja: Merja Erkkilä <Merja.Erkkila@kustavi.fi>
Kopio: Piipponen Kirsi <kirsi.piipponen@turku.fi>
Aihe: Takviikin asemakaava, Kivimaan kylän kiinteistöt ym - Kustavi
 
Hei,
 
pelastuslaitos ei lausu luonnosvaiheessa Takviikin asemakaavasta, mutta antaa lausunnon
mielellään sitten kaavaehdotusvaiheessa.
 
Terveisin,
 
--
Aki Toivanen
johtava palotarkastaja
 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
riskienhallinta, valvonta
Kaakelitehtaankatu 4, 24260 SALO
050 431 9554
 
aki.toivanen@turku.fi
www.vspelastus.fi
 
www.twitter.com/vspelastus
www.facebook.com/vspelastus
www.instagram.com/vspelastus
http://blogit.turku.fi/vspelastus
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Lausunto, Takviikin asemakaava (kaavaluonnos) 

 

Viite Lausuntopyyntönne 7.5.2020 

 

Nykyinen sähkönjakeluverkko 

 Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 mukaisesti. 
Sinisellä viivalla on esitetty 20 kV johdot ja 0,4 kV johdot vihreällä. Ilmajohdot on 
esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.  

Vaikutukset sähkönjakeluun 

 Uusien erillispientalojen ja loma-asuntojen rakentaminen lisää alueen sähkönkulu-
tusta. Tämä vaatii uusia pienjännitekaapelointeja tulevaisuudessa, jotka suunnitel-
laan aikanaan liittymäsuunnittelun yhteydessä. 

Johto- ja muuntamovaraukset 

 Kaavaan on tehty varaus olemassa olevaa puistomuuntamoa varten merkinnällä ”EN, 
Energiahuollon alue”. Lisäksi kaavamääräyksissä on sallittu puistomuuntamoiden ra-
kentaminen VL-alueille. Muita johto- ja muuntamovarauksia kaavamääräyksiin ei tar-
vita. 

Siirtokustannusten jako 

 Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuk-
sista vastaa siirron tilaaja. Komponenttien siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi 
pysyvä sijainti. 

Muuta huomautettavaa 

 Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. luonnoksesta. Toivomme mahdollisuutta an-
taa lausunnot vielä ehdotusvaiheissa, kun asemakaavan tarkempi käyttötarkoitus tar-
kentuu. 
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Kunnioittavasti, 

 Caruna Oy 
 Valtakirjalla 
  

                

 Vesa Naukkarinen 

 Rejlers Finland Oy 

p. 050 348 3692 

 

 

Liitteet Liite 1: Nykyinen sähkönjakeluverkko 

 Liite 2: Valtakirja, Caruna Oy, Vesa Naukkarinen 
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LAUSUNTO TAKVIIKIN ASEMAKAAVALUONNOKSESTA 

 

 

Osuuskunnalla on Kustavissa noin 730 jäsentä ja toimialueemme kattaa suuren osan 

Kustavin kuntaa. Yhteistyö kunnan kanssa on sujunut kohtuullisen hyvin 

osuuskunnan 12 toimintavuoden aikana. 

 

Osuuskunnan verkosto ulottuu kyseessä olevan kaavaluonnoksen reunalla olevalle 

leirikeskuksella asti tällä hetkellä. 

 

Olemme valmiit rakentamaan vesi – ja jätevesiverkon myös kyseisen alueen tonteille 

voimassa olevilla ehdoilla. Ehdot näkyvät kotisivuillamme www.vokkustavi.fi  

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 

 

Vok Kustavi Osk 

Kalervo Korvensyrjä 

Hallituksen pj. 

 

http://www.vokkustavi.fi/







