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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kaavoitusalue sijaitsee Skaftungin kylässä Kristiinankaupungin kaupungissa. Alue, jota kaavoitus 
koskee, on aikaisemmin kaavoitettu osayleiskaavatasolla. Kaavoitustyö koskee AT-alueen (kylä-
alueen) tarkistusta ja laajennusta Skaftungissa. 

Työ toteutetaan yhteistyöhankkeena Kristiinankaupungin kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n 
kesken. Maanmittausinsinööri AMK Christoffer Rönnlund toimii kaavan laatijana hankkeessa. 

 

KAAVOITTAJA:  
 

Kristiinankaupungin kaupunki 

Lapväärtintie 10 

64100 Kristiinankaupunki 

Puh. (06) 2216200 

www.kristinestad.fi 

 

 

Yhteyshenkilö: 

Ari-Johan Myllyniemi 

Tekninen johtaja 

Puh +58 40 559 9229 

sähköposti:  ari-johan.myllyniemi @krs.fi 

 

 

KAAVOITUSKONSULTTI: 
 

Ramboll Finland Oy 

Hovioikeudenpuistikko 19 E  

65100 VAASA  

Puh. 020 755 7600 

Faksi 020 755 7602 

www.ramboll.fi 

 

Yhteyshenkilö: 
Kaavan laatija 

Maanmittausinsinööri AMK 

Christoffer Rönnlund 

Puh +358 44 3122301 

sähköposti: christoffer.ronnlund@ramboll.fi 

 

Laatutarkastaja: 
Maanmittausinsinööri AMK 

Jonas Lindholm 

T +358 40 182 7544 

sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi 

 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Alue muodostuu kiinteistöstä SUNDBLOM RN:r 8:199. Kiinteistö sijaitsee Skaftungin kylän länsi-
osassa. Etäisyys Kristiinankaupungin keskustaan on noin 29 km. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen seudullinen sijainti. © Maanmittauslaitos. 

http://www.kristinestad.fi/
mailto:joakim.ingves@krs.fi
http://www.ramboll.fi/
mailto:christoffer.ronnlund@ramboll.fi
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
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Kuva 2.Alueen ohjeellinen sijainti. 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on KRISTIINANKAUPUNGIN RANTAOSAYLEISKAAVAN OSAN TARKISTUS, 
VÄSTRA ÄNDAN. 

Hankkeen tavoite on laajentaa AT-aluetta (kyläkeskuksen alue) jotta se mahdollistaa uuden 

omakotitalon rakentamisen kiinteistölle RN:r 287-416-8-199. Voimassa olevan kaavan mukaan 

kyläalueen raja kulkee suoraan ennen mainitun kiinteistön läpi, alkuperäisessä kaavassa ei ole 
tarpeeksi huomioitu, että alue muodostuu hyvästä rakennusmaasta. 

Varaamalla alue joka sijaitsee lähimpänä vettä myös tulevaisuudessa maa- ja metsätalousaluee-

na (M-1), taataan, että alueelle ei sijoiteta rakennuskantaa. Tavoite ei näin ollen ole laatia uusia 
rantatontteja, vaan tontteja jotka liittyvät olemassa olevaan kylärakennuskantaan. Rannan- ja 
naapurikiinteistön suuntaan etelään jätetään tarpeeksi iso maa- ja metsätaloudelle varattu alue.  

Laajentamalla AT-aluetta (kyläkeskustaa) annetaan mahdollisuus kylän tulevalle kehitykselle. 

AT-alueella ei ole voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukaan osoitettu rakennuspaikkoja vaan 
kaikki rakentaminen tulee perustua suunnittelutarveratkaisuun. Näin ollen kaavamuutoksen 
myötä ei aiheudu riskejä, että maanomistajien tasa-arvoinen käsittelyä olisi uhattu. 

 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Liitteet: Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 Liite 2 – Ehdotusvaiheen vastineyhdistelmä (liitetään myöhemmin) 

 

1.5 Luettelo muista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdetiedoista, jotka koskevat 
kaavaa 

Koska suunnittelun laajuus on pieni uusia selvityksiä tai inventointeja ei laadita. Alue on avoha-
kattu, näin ollen alueella ei ole luontoarvoja. Tarpeen mukaan hankkeessa tullaan hyödyntämään 

olemassa olevia selvityksiä jotka on laadittu alkuperäistä rantaosayleiskaavaa varten. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

3.10.2016 § 286 Kaupunginhallitus päätti käynnistää rantaosayleiskaavan osan tar-
kistuksen. 

19.12.2016–27.1.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä. 

__.__–__.__.201_  Kaavaehdotus nähtävillä. 

__.__.201_ § __  Kaupunginhallitus hyväksyi osayleiskaavamuutoksen. 

__.__.201_ § __  Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavamuutoksen. 

 

2.2 Osayleiskaava 

Keskeiset aluevaraukset osayleiskaavassa ovat kyläkeskus (AT) ja maa- ja metsätalousvaltainen 
alue (M-1). 

Muut merkinnät ja määräykset esitetään kohdassa 5.3 – Aluevaraukset ja/tai kaavakartassa. 

 

2.3 Osayleiskaavan toteutus 

Osayleiskaavan toteutus voidaan aloittaa, kun asemakaava on hyväksytty valtuustossa ja kun se 
on saanut lainvoiman. Toteutuksesta vastaavat kaupunki ja/tai yksityiset maanomista-
jat/yrittäjät. 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Alueen yleiskuvaus 

Alue muodostuu kiinteistöstä SUNDBLOM RNo 8:199. Alue liittyy hyvin Västra ändanin kyläasu-
tukseen. Kiinteistöllä on tänä päivänä asuinrakennus ja siihen liittyvät talousrakennukset. Suuri 
osa kiinteistöstä on avuhakkuuta. Kiinteistö rajautuu rantaan.  

 

 

Kuva 3. Alueen nykytila. Suuri osa kiinteistöä on avohakkuuta. 
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3.1.1 Luonnonympäristö 

 

Maiseman ominaispiirteet 

Alue sijaitsee meren yhteydessä. Kylän asutus sijoittuu rantaan ja kylätiehen. 

 

Topografia 

Alue on tasaista, lähialueella ei ole suuria korkeuseroja.  

 

Maaperä 

Alueen maaperä muodostuu sekalaisista maalajeista. 

 

Vesitalous 

Alueella, tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Alueella on kunnallinen vesijohtoyhteys, 

mutta ei viemäriyhteyttä. Alue sijaitsee lähellä merta, sade- ja sulavedet valuvat mereen. Alueel-
la ei ole kunnallista viemäriyhteyttä. 

 

Luonnonsuojelu 

Alueen vieressä sijaitsee luonnonsuojelualue. Alue on yksityinen suojelualue. 

  

 

Kuva 4. Kuvassa näkyy luonnonsuojelualue vihreällä ha kaava-alueen raja punaisella. 

 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

 

Asuminen ja väestörakenne 

Tavallisin asumismuoto alueella on omakotitaloasuminen. Läheisyydessä on myös paljon vapaa-
ajan asutusta.  

 

Yhteiskuntarakenne 

Suomen ympäristökeskuksen, SYKE:n tietojen mukaan, kaava-alue on merkitty kylä-alueeksi 
(vihreä alue). 
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Kuva 5. Yhdyskuntarakenne. Vihreä väri; kylät, sininen väri; maaseutuasutus/haja-asutust. © Maanmit-
tauslaitos lupa nro 7/MML/12 © Karttakeskus, Lupa L4659 © SYKE/YKR. 

 

Kyläkuva 

Västra ändan muodostuu tyypillisestä Pohjanmaalaisesta kylä-alueesta. Rakennuskanta sijaitsee 
olemassa olevan kylätien varrella ja rantaa pitkin. Alueen rakennuskannan ikä ja muoto on vaih-
televaa.  

 

Virkistys ja vapaa-ajantoiminta 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on paljon vapaa-ajan asutusta. Läheisyys mereen 

mahdollistaa kalastuksen, veneilyn ja saaristoelämisen. Kylässä on mm. kalastussatama ja vene-
paikkoja. Lähialueella on myös laajoja metsäalueita jotka jokamiehenoikeuden perusteella on 

hyödynnettävissä virkistykseen.   

 

 

Kuva 6. Lähialueella on hyvät edellytykset veneilyyn ja saaristoelämään. 
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Liikenne 

Alueelle on ennestään tieyhteys. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaavoitusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistoja. Osa Västra ändan- 
alueesta on voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukaan ”rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti 
arvokas alue”. Maakuntakaavan mukaan osa alueesta on kulttuuriympäristön tai maiseman vaa-
limisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas alue. Rakennuskanta on vanhempaa, 
ja punaiset mökit hallitsevat ympäristöä.  

 

Tekninen huolto 

Sähkö- ja vesijohtoverkosto on olemassa alueella. Kunnallista viemäriverkostoa ei ole. 

 

Luonnonsuojelu ja ympäristön häiriötekijät 
Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä.   

 

3.1.3 Maanomistusolot 

Kaava-alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

3.2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (valtioneuvoston päätös 30.11.2000) saivat lainvoiman 
26.11.2001, ja niiden tarkistettu versio astui voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet on luokiteltu asiasisällön mukaan seuraaviin kokonaisuuksiin: 

1. Toimiva aluerakenne  

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

5. Helsingin seudun erityiskysymykset  

6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet  
 

3.2.1.2 Maakuntakaava 

Pohjanmaan rannikkoalueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava (vahvistettu: 
21.12.2010).  

Maakuntakaavassa on yleispiirteisesti osoitettu maankunnan maankäyttö maisemassa tai sen 
osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet ja osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakun-
nallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen 

kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. Maakuntakaavaa laadittaessa on erityistä 
huomiota kiinnitettävä mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkei-

noelämän toimintaedellytyksiin; maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen 
sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28§). 
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Kuva 7. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettu 21.12.2010). Alueen ohjeellinen sijainti osoi-

tettu sinisellä ympyrällä. 

 

Kaavoitusalueella, tai sen läheisyydessä on seuraavat varaukset maakuntakaavassa:  

Kaavamerkintä Merkinnän kuvaus, määräykset 

 

Kylä 

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan toimintapohjaltaan ja aluera-

kenteeltaan toimivat kylät, 

joiden merkitystä lisäävät kylän sijainti, etäisyys muista keskuksista tai 

vetovoimainen ympäristö. 

 

 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnal-

lisesti tai seudullisesti arvokas alue 

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai seudulli-

sesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. 

Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytös-

sä tulee edistää alueidenkulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. 

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettavahuomioon maisema-alueiden 

ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, erityispiirteet ja 

ajallinen kerroksellisuus. 

 

Veneväylä 

 

Matkailun kannalta tärkeä veneväylä 

 
Rantavyöhyke 

 

Rakennettu alue 

 

Kalastussatama 
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3.2.1.3 Maakuntakaavan vaihekaavat 

 

Vaihekaavoissa ei ole varauksia, jotka koskisivat ajankohtaista aluetta. 

 

3.2.1.4 Yleiskaava 

Yleiskaava, joka kattaa kyseistä aluetta on Kristiinankaupungin rantayleiskaava. Rantayleiskaa-
vassa alueella on sekä AT-merkintä (kyläkeskuksen alue) sekä M-1-merkintä (maa- ja metsäta-
lousvaltainen alue). 

 

Kuva 8. Ote voimassa olevasta rantayleiskaavasta, ajankohtainen alue osoitettu punaisella ympyrällä. 

 

3.2.1.5 Asemakaava 

Alue, tai lähialue ei ole kaavoitettu asemakaavatasolla. 

 

3.2.1.6 Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys on hyväksytty Kristiinankaupungin valtuustossa 21.9.2000, rakennusjärjestys 
hyväkstyttiin joillakin muutoksilla 30.3.2006. 

 

3.2.1.7 Tonttijako ja tonttirekisteri 

Alueen ajankohtaisen tonttijaon tiedot on saatu maanmittauslaitokselta.  

 

3.2.1.8 Peruskartta 

Suunnittelun perustana on käytetty maanmittauslaitoksen ajantasaista peruskarttaa. 
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4. YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Yleiskaavoituksen tarve 

Kaavoituksen tarve on muodostunut koska voimassa oleva kaava ei mahdollista asuinrakennuk-
sien rakentamista kyseiselle alueelle. Kylän kehityksen mahdollistamiseksi osayleiskaavaa muo-

kataan koskien kiinteistöä SUNDBLOM RNo 8:199. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 § 286 kaavoituksen aloittamisesta yksityisen aloitteen perus-
teella. 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään.  

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja 

ilmaista mielipiteensä asiasta kirjallisesti tai suullisesti. Suunnitteluun osallisiksi on määritelty 
seuraavat (MRL 20 §:n mukaisesti): 

 

4.3.1 Osalliset 

 

Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 KRISTIINANKAUPUNGIN HALLINTOTOIMET – (Merikatu 47, 64100 Kristiinankaupunki) 

 ELY-KESKUS (Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus) – (PL 262, 65101 VAASA)  

 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – (PB 174, 65101 VASA)  

 

Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa: 

 käyttäjät, hallitsijat, maanomistajat ja asukkaat kaavoitusalueella ja sen vaikutusalueel-
la. 

 yhdistykset ja yhteisöt, joiden toiminta-alueeseen tai intressiryhmiin kaavamuutoksella 

voi olla vaikutuksia. 

 

4.3.2 Vireilletulo 

Suunnittelutyö pantiin vireille 13.12.2016 kaupungin ilmoitustaululla.  

 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

 Kaavaluonnos ja OAS ovat olleet nähtävillä 19.12.2016–27.1.2017 MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 

§:n mukaisesti. Kaavaluonnoksesta ei saatu lausuntoja tai mielipiteitä. 

 Kaavaehdotus ovat olleet nähtävillä __.__-__.__.201_  MRL 65 §:n mukaisesti.  Lausunto-
pyynnöt on lähetetty asianomaisille viranomaisille ja yhteisöille MRA 27 §:n ja MRL 28 §:n 
mukaisesti. Kaavaehdotuksesta jätettiin __ lausuntoa ja __ muistutusta. 

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana.  

 

4.4 Yleiskaavan tavoite 

Hankkeen tavoite on laajentaa AT-aluetta (kyläkeskuksen alue) jotta se mahdollistaa uuden 
omakotitalon rakentamisen kiinteistölle RNo 287-416-8-199. Voimassa olevan kaavan mukaan 

kyläalueen raja kulkee suoraan ennen mainitun kiinteistön läpi, alkuperäisessä kaavassa ei ole 
tarpeeksi huomioitu, että alue muodostuu hyvästä rakennusmaasta. Varaamalla alue joka sijait-
see lähimpänä vettä myös tulevaisuudessa maa- ja metsätalousalueena, taataan, että alueelle ei 
sijoiteta rakennuskantaa. Tavoite ei näin ollen ole laatia uusia rantatontteja, vaan tontteja jotka 
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liittyvät olemassa olevaan kylärakennuskantaan. Rannan- ja naapurikiinteistön suuntaan etelään 
jätetään tarpeeksi iso maa- ja metsätaloudelle varattu alue.  

Laajentamalla AT-aluetta (kyläkeskustaa) annetaan mahdollisuus kylän tulevalle kehitykselle. 

AT-alueella ei ole voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukaan osoitettu rakennuspaikkoja vaan 
kaikki rakentaminen tulee perustua suunnittelutarveratkaisuun. Näin ollen kaavamuutoksen 
myötä ei aiheudu riskejä, että maanomistajien tasa-arvoinen käsittelyä olisi uhattu. 

 

4.5 Kaavaluonnos 30.3.2016 

kaavaluonnos sisältää kyläkeskuksen alueen (AT) ja maa- ja metsätalousvaltaisen alueen (M-1). 

Lisätietoja löytyy kaavakartasta ja määräyksistä. 

 

 

Kuva 9. Ote kaavaluonnoksesta 30.3.2016. 

 

4.6 Kaavaehdotus 1.2.2017 

kaavaluonnos sisältää kyläkeskuksen alueen (AT) ja maa- ja metsätalousvaltaisen alueen (M-1). 
Lisätietoja löytyy kaavakartasta ja määräyksistä. 

 

Kuva 10. Ote kaavaehdotuksesta 1.2.2017. 
 

4.7 Yleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden 
huomioon ottaminen.  

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana saadut viranomaislausunnot ja mielipiteet sekä konsultin 
vastineet esitetään tämän otsikon alla kun palaute on saatu.   
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5. YLEISKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Osayleiskaava sisällyttää kaksi aluevarausta, Kyläkeskuksen alue (AT) sekä Maa- ja metsätalo-
usvaltainen alue (M-1) sekä osayleiskaavamerkintä, s. AT-merkintä antaa kylälle mahdollisuu-

den kehittyä kyseisellä alueella, kun M-1 merkinnällä osoitetuille alueille ei saa rakentaa. 
Osayleiskaava mahdollistaa asuinrakennuskannan lisäämisen toivotulla rakennuspaikalla. Laa-
jempi asutus tulee sovittaa olemassa olevaan rakennuskantaan ja alueen erikoispiirteisiin.  

 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alue sisällyttää seuraavat aluevaraukset: 

Asuinalue mahdollistetaan kaavamerkinnällä AT. Aluepinta-ala on noin 1,6 ha. 

M-1-alueen pinta-ala on 0,9 ha. M-1–alueella ei sallita rakentamista. 

 

5.1.2 Palvelut 

Tämän hetkisen tilanteen mukaan palvelut tulevat myös tulevaisuudessa sijaitsemaan kylän ja 
kaava-alueen ulkopuolella. 

 

5.2 Yleiskaavan suhde maakuntakaavaan 

Maakuntakaavassa, joka esitetään tarkemmin kohdassa 3.2.1.2 – Maakuntakaava, on selostettu 

merkinnät jotka koskevat kaava-aluetta. Tämä osayleiskaava tukee lähinnä maakuntakaavan 
”rakennettu alue”-merkintää. Suunnittelun myötä rakennuskanta tiivistyy ja on näin ollen yhte-
näinen maakuntakaavan periaatteiden kanssa.  

 

5.3 Aluevaraukset 

 

AT Kyläalue 

- Alue varataan kyläasutukselle ja siihen liittyville palveluille ja työtiloille. Uudisra-
kennukset tulee huolellisesti sovittaa maiseman- ja kylän ympäristöön. Viemärivesi 

tulee johtaa suljettuihin järjestelmiin. 
 

M-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

- Alueelle ei ole sallittua rakentaa rakennuksia. Kaavassa ranta-alue ja alue kohti 
etelää on osoitettu tällä merkinnällä.  

 

s Rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokas osa-alue 

- Alueen rakentamisessa ja maankäytössä tulee huomioida alueen rakennus- ja kult-
tuurihistorialliset arvot. Alueella on voimassa MRL 43 § mukainen toimenpiderajoi-
tus.  

 

Muut merkinnät: katso kaavakartta. 

6. KAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 

Asuminen- ja väestörakenne 

Rantaosayleiskaavan muutos voidaan nähdä aiheuttavan positiivisia vaikutuksia kylälle. Kaiken 
kaikkiaan vaikutukset ovat minimaaliset, mutta kuitenkin luonteeltaan positiivisia. Mahdollisuus 
rakentaa omakotitaloja alueella, voi tulevaisuudessa tuoda useita asukkaita kylään. Asukasmää-
rän lisäys tukee olemassa olevaa yhteiskunta- ja väestörakennetta. Hyödyntämällä olemassa 
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olevaa rakennetta, kuten tässä tapauksessa, pidetään kustannuksia alhaalla tie, vesi- ja viemä-
riyhteyksien rakentamisessa.  

 

Palvelut 

Kaava ei aiheuta vaikutuksia alueen, tai lähialueen palveluihin. 

 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Kaava-alueella ei ole työpaikkoja. Lähialueella on yksittäisiä elinkeinoharjoittajia, kaava ei aiheu-
ta vaikutuksia heille. Kaavan AT-merkintä mahdollistaa työtilojen rakentamisen. Vaikutus tästä 
on kuitenkin ainoastaan positiivinen. 

 

Virkistys ja vapaa-ajantoiminta 

Välittömällä lähialueella on useita vapaa-ajan rakennuksia. Jotta vaikutukset, jotka kohdistuvat 
näihin, ei koettaisi negatiivisina, kaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle 
ei ole sallittua rakentaa, kohti vapaa-ajan asutusta. Näin ollen vaikutukset virkistykseen ja va-
paa-ajantoimintaan arvioidaan olemattomiksi. 

 

Liikenne 

Alueen rakentamisesta odotetaan aiheutuvan vain pieni liikennemäärän kasvu kylän päätiellä. 
Vaikutukset liikennemäärän kasvusta ovat kuitenkin vähäiset. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Osa lähialueesta on maakuntakaavassa osoitettu merkinnällä ”Kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas alue”. Voimassa olevassa ranta-
osayleiskaavassa Västra ändan-alue on osoitettu merkinnällä ”Rakennus- tai kulttuurihistorialli-

sesti arvokas osa-alue”. Suuri osa rakennuskannasta Västra ändan-alueella muodostuu vanhasta 
rakennuskannasta. Ohjaamalla ja sovittamalla uudet rakennukset maisemaan ja kylän ympäris-
töön varmistetaan, että kulttuuriympäristöarvoja ei uhata. Vaikutukset rakennettuun ympäris-
töön arvioidaan näin ollen myönteisiksi. 

 

Tekninen huolto 

Kaava-alueelle on vesi- ja sähköyhteydet. Kunnallista viemäriverkostoa kylässä ei ole. Olemassa 
olevia johtoja voidaan hyödyntää, näin ollen katsotaan, että vaikutukset tekniseen huoltoon ovat 
erittäin pienet ja luonteeltaan positiivisia. 

 

6.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

 

Vesistöt 

Kaavoitusalue sijaitsee lähellä merta. Viemärivedet tulee kaavan määräysten mukaan johtaa 
suljettuun järjestelmään, näin viemärivedet eivät pääse valumaan mereen. Kaava ei tule koko-
naisuudessaan aiheuttamaan negatiivisia vaikutuksia veden laatuun tai vesistöön. 

 

Luonnonsuojelu 

Kaava-alueeseen rajautuu luonnonsuojelualue. Kaava-alueen laajempi rakentaminen ei tule vai-

kuttamaan luonnonsuojelualueeseen. Vaikutukset arvioidaan olemattomiksi. 

7. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS 

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Tarkoitus on, että asemakaava hyväksytään valtuustossa vuoden 2017 aikana. Alueen toteutta-

minen on maanomistajien ja kunnan velvollisuutena, sen jälkeen kun kaava on vahvistettu.  

 


