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     Diarionro 3720-2013 
     Osayleiskaavatunnus 10/2013 
 
 
 
 
Satava-Kakskerran osayleiskaava 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma täsmentyy kaavatyön kuluessa. 
 
 
 
Aloite 

Turun kaupunki.  
 
1. Suunnittelualue 
 

Suunnittelualue käsittää Turun eteläisen saaristoalueen Hirvensalosta etelään.  
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2. Lähtötiedot 
 
Nykytilanne 

 
Satavan ja Kakskerran saaristo on ollut asuttuna kauan; pysyvän asutuksen kyläryhmät 
tai yksinäistalot ovat Varsinais-Suomen varhaista asutusta. Vakinaisia asukkaita oli vuo-
den 2012 lopussa 1400 henkeä. Ennen kuntaliitosta 1969 alueelle alkoi syntyä loma-
asumisen lisäksi myös pysyvää omakotiasutusta huolimatta kiinteän tieyhteyden puut-
teesta. Kuntaliitoksen jälkeen alueelle on tullut edelleen pysyvääkin asutusta rakennuslu-
vin ja poikkeusluvin; asemakaavoja tai aikaisempia rakennuskaavoja alueelle ei ole laa-
dittu. 
 
Vapaa-ajan asutusta alueelle on syntynyt samoin kuin Ruissaloonkin 1800-luvun lopulta 
alkaen ja toisessa vaiheessa sotien jälkeen. Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan 
vapaa-ajan rakennuksia on noin 1800 kpl, joista ennen sotia on rakennettu n. 300 kpl ja 
sotien jälkeen vuoteen 1970 mennessä n. 900 kpl, joten suuri osa loma-asutuksesta on 
syntynyt jo itsenäisen Kakskerran kunnan aikana. 
 
Nykyisin sekä meren että Kakskerranjärven rannat ovat lähes täyteen rakennettuja, lisäk-
si vapaa-ajan rakennuksia on myös muualla kuin välittömästi rantavyöhykkeellä. Alun pe-
rin vapaa-ajan käyttöön rakennettuja kiinteistöjä on siirtynyt myös runsaasti pysyvästi 
asutuiksi. 
 
Satava-Kakskerran alueella on vesijohtoverkko 1980-luvulta. Tästä osa on rakennettu 
vain kesäkäyttöön. Kakskerta-Satavan vesiosuuskunta on rakentanut paineviemäröintiin 
pohjautuvaa vesihuoltoverkkoa vuodesta 2009 lähtien.  
 
 

 
 
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) mukainen taajama-alue (harmaa rajaus) ja 
vakinaisen asutuksen sijainti punaisilla palloilla. 
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Maanomistus 
 

Turun kaupunki omistaa suuria alueita Satavan ja Kakskerran sisäosissa, seurakuntayh-
tymä erityisesti Satavan lounaisosassa. 
 

Kaavoitustilanne 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu valtioneuvoston päätös 
30.11.2000. Tavoitteita on tarkistettu 1.3.2009. 
 
Maakuntakaavoitus ja Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 
 
Osayleiskaavoitusta ohjaa Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, joka on vahvistettu 
23.8.2004. Maakuntakaavassa Satava-Kakskerta on pääosin haja-asutusluontoista maa- 
ja metsätalousvaltaista aluetta ja virkistysaluetta. Taajamatoimintojen aluetta on osoitettu 
vain Satavan saaren itäosaan. Alueen kautta kulkee seudullisia ulkoilureittejä (Ks. 
http://www.varsinais-suomi.fi/). 
 
Hyväksyessään kaupunkiseudun rakennemallin 21.5.2012 Turun kaupunginvaltuusto 
päätti, että Satavan itäosaan osoitetaan 400 uutta asukasta ja Höyttistensalmen alueelle 
100 uutta asukasta. Rakennemallissa esitetyt täydennettävät pientalovaltaiset asuntoalu-
eet poikkeavat vähäisessä määrin Turun kaupunkiseudun maakuntakaavasta. 
 
Maakuntavaltuusto on käynnistänyt 2013 maakuntakaavan päivityksen kaupunkiseudun 
rakennemallin pohjalta. Tavoitteena on, että ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaa-
van vuoden 2017 aikana. 
 

 
 
Maakuntakaavan taajamatoimintojen alue vaaleanruskeana alueena ja rakennemallin täydentyvät 
asuntoalueet ruskealla rajauksella. 
 
 
 

http://www.varsinais-suomi.fi/
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Yleis- ja asemakaavat (ks.http://www.turku.fi/) 
 
Satava-Kakskerran alueella on voimassa valtuuston 4.11.1985 hyväksymä osayleiskaa-
va, joka vastaa nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain oikeusvaikutuksetonta yleiskaavaa. 
Valtuuston 18.6.2001 hyväksymässä Yleiskaava 2020:ssa Satavan itäosa on osoitettu 
suunnittelutarvealueeksi ja on muilta osin ohjeena suojelumerkintöjen osalta.  
 
Korkein hallinto-oikeus kumosi 15.8.2012 valtuuston 2010 hyväksymän Satava-
Kakskerran osayleiskaavaehdotuksen.  
 
Asemakaavoja on vain Satavan länsiosan venesatama-alueella ja Vepsän saarella sekä 
ranta-asemakaava Järvistensaaren länsiosassa ja Latosaaren länsiosassa. Kakskerran 
Harjattulan alueelle on laadittu asemakaava pääasiassa loma-asuntorakentamista varten. 
Asemakaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2015. Asemakaava on tullut 
voimaan 26.11.2016. 
 

Laadittavat selvitykset 
 

Erilaisia maankäyttöön liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä alueelta on tehty runsaasti, mm. 
Satavan ja Kakskerran maisemaselvitys vuodelta 1999, maisemasuunnitelma vuodelta 
2002, luontoselvitys vuodelta 2004 ja viherverkkosuunnitelma vuodelta 2008. Alueen 
maisemahistorian selvitystä täydennettiin keväällä 2013. Käytettävissä ovat kumotun 
osayleiskaavaehdotuksen perusselvitysaineistot, jotka ovat suurelta osin käyttökelpoisia. 
Osayleiskaavojen vaikutuksia Rauvolanlahden Natura-alueeseen selvitetään erillisenä 
vuonna 2013 alkavana arviointina.  
 

Suojelukohteet 
 
Suojelualueista ja -kohteista on tehty selvitykset, jotka päivitetään työn kuluessa. 

 
3. Tavoitteet 
 
Kaavan tarkoitus 
 

Kaupunginhallitus päätti 4.3.2013 käynnistää osayleiskaavan valmistelun Satavan ja 
Kakskerran saarille. Esittelytekstin mukaan edellinen kaupunginvaltuuston Satava-
Kakskerran osayleiskaavaa koskeva hyväksymispäätös kumottiin maakuntakaavan vas-
taisena erityisesti mitoituksen johdosta. Siksi uuden valmistelun tulee perustua kevennet-
tyyn vaihtoehtoon siten, että mm. edellisessä valmistelussa asumiselle osoitettujen reser-
vialueiden maankäyttö harkitaan uudelleen. Oleellista on saada saarille voimaan mahdol-
lisimman nopeasti oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka turvaa myös viherverkoston 
säilymisen.  
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2013 Satava-Kakskerran alueelle rakennuskiellon 
kahdeksi vuodeksi osayleiskaavan laatimista varten. Rakennuskielto on kumoutunut eikä 
sitä ole uusittu.  
 
Työn tarkoituksena on laatia saarten maankäyttöä ohjaava kokonaisvaltainen kaava, jolla 
ohjataan sekä pysyvän että loma-asutuksen sijoittumista ja mitoitusta, haja-
asutusalueiden rakentamista, viherverkkoa ja virkistysalueita sekä suojelualueita ja 
 -kohteita. 
 
 

http://www.turku.fi/
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Taajamoituneilla alueilla esiintyy tarvetta maankäytön suunnitelmalliseen ohjaamiseen. 
Näillä alueilla osayleiskaava ohjaa ensisijaisesti tulevaa asemakaavoitusta.  
 
Osayleiskaavatyössä etsitään myös keinoja, joilla maaseutu-, kylä- ja hajarakentamista 
voidaan ohjata siten, että  
 
• hajautuminen mahdollisimman vähän haittaa tulevaa kaavoitusta, 
• palvelut (ml. joukkoliikenne) ja infrastruktuuri ovat kustannustehokkaasti järjestettä-

vissä, 
• hajarakentaminen ei haittaa yhtenäisiä virkistysalueita ja -verkkoa, 
• hajarakentaminen sijoittuu huomioiden maisemalliset kokonaisuudet ja 
• maaseudun elinkeinotoiminnot eivät vaarannu.  

 
4. Osalliset 
 

• Kaava-alueen asukkaat ja maanomistajat 
• Alueella toimivat yritykset ja yhdistykset 

Harjattulan Golf & Country Club ry                  
Hirvensalon-Kakskerran sosiaalidemokraatit ry/ Turun Työväentalo 
Kakskerran Erä ry                    
Kakskerranjärven suojeluyhdistys ry           
Kakskerran Koetus ry   
Kakskerran Kotiseutuyhdistys ry 
Kakskerran koulun vanhempainyhdistys 
Kakskerran Nuorisoseura ry           
Kakskerran Tiistaikerho               
Kakskerran VPK ry                     
Kakskerta-Satava Vesiosuuskunta                   
Kakskertaseura ry 
Martinseurakunta 
Meidän Turku – Vårt Åbo ry                     
MTK Kakskerta ry                      
Paasikiviopisto  
Partiolippukunta Kakskerran Kaksoispiste ry  
Satavan Pientaloyhdistys ry  
SPR Hirvensalon osasto ry  
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö  
Turkuseura ry                      
Turun 4H-yhdistys  
Turun liikuntapalvelukeskus  
Turun Lintutieteellinen yhdistys ry 
Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 
Turun pientalojen keskusjärjestö ry 
V-S kiinteistöyhdistys ry 

 
Turun kaupungin toimialat: 
 ympäristö, kiinteistö, sivistys, hyvinvointi, vapaa-aika, Turun Vesihuolto Oy, 

konsernihallinto 
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Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 
Turku Energia 
ks. vakiojakelu 

 
Muut viranomaiset: 
ELY-keskus (Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) 
Varsinais-Suomen liitto 
 

5. Kaavatyön vaiheet ja osallistumisen järjestäminen 
 
Kaavoituspäätös 
 

Turun kaupunginhallitus 4.3.2013 § 111. 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 
 

Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kulu-
essa tarpeen mukaan. 

 
Osayleiskaavatyön vireilletulo ja aloittaminen 
 

• Vireilletulosta kuulutetaan ja siitä tiedotetaan lehdistön välityksellä sekä kaavoituskat-
sauksessa, ilmoitus aloittamisesta lähetetään tavallisena kirjeenä ulkopaikkakuntalai-
sille maanomistajille.  

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ympäristötoimialan asiakaspalve-
lussa Turku-Pisteessä (Puolalankatu 5, 1. krs sekä internetissä Turun sivuilla 
(www.turku.fi). 

 
Yleinen tiedottaminen 
 

Kaavatyöstä on saatavilla jatkuvasti tietoja internetissä kotisivuilla, mitä täydennetään leh-
tikuulutuksin ja tiedottein. 

 
Tavoitteiden hyväksyminen 

 
Perustietojen ja tavoitekeskustelun perusteella laaditaan kaavan tavoitteet, kehityskuva ja 
vaihtoehtoiset luonnokset. 

 
Osallistuminen luonnosvaiheessa 
 

Osallistuminen osallistumiskokouksissa. Luonnosten nähtävilläpito, myös internetissä. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 

Työn kuluessa erikseen sovittavat neuvottelut, mm. lain mukainen viranomaisneuvottelu. 
 
Luonnoksen ja vaihtoehtojen kokoaminen, vaikutusarvioinnit, luonnoksen hyväksyminen 
 

• Hyväksytty luonnos nähtävillä ja lausunnoilla. 
 

Selvitysten ja johtopäätösten hyväksyminen 
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Osallistuminen ehdotusvaiheessa 
 

Osallistumisen muoto ratkaistaan kaavatyön kuluessa. 
 
Kaavaehdotuksen laatiminen 
 
6. Vaikutusten arviointi 
 

Ennen kaavaehdotuksen laatimista arvioidaan luonnoksen (vaihtoehtojen) vaikutukset ai-
nakin: 
 
• luontoselvityksessä esiin tulleiden kohteiden ja ekologisen toimivuuden kannalta, 
• ympäristönsuojelun kannalta, 
• kulttuuriperinnön ja maisemakuvan kannalta, 
• virkistyskäytön kannalta, 
• yhdyskuntarakenteen kannalta, 
• palveluiden kannalta, 
• kaupallisten palveluiden kannalta, 
• liikenneverkon ja joukkoliikenteen kannalta, 
• liikennemelun kannalta sekä 
• sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta 
• yritysvaikutusten kannalta. 

 
 
7. Kaavatyön arvioitu aikataulu 
 
 

Vaihe  Ajankohta 
Kaavoituspäätös  3.2013 
Perustiedot ja tavoitteet, aloitus- ja val-
misteluvaihe 

2013-2016 

Luonnos ja vaihtoehdot, luonnosvaihe 2017 
Selvitykset ja johtopäätökset, ehdotus-
vaihe 

2017-2018 

Kaavaehdotusasiakirjat, hyväksymisvaihe 2018 
 
 
8. Suunnittelijat ja yhteystiedot 
 
Sähköposti-osoite: kaupunkisuunnittelu@turku.fi  
 
Kaavaa valmistelee  
Turun kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö  
 
Puolalankatu 5, PL 355, 20101 Turku,  
yleiskaavainsinööri Olavi Ahola, olavi.ahola@turku.fi  
puhelin 050 541 7925 


