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Lausuntopyyntö 
 
 
Lausuntopyyntö  
Satava-Kakskerran alueelle laaditusta osayleiskaavaluonnoksesta, päivätty 26.4.2017, pyydettiin ja saatiin lausunnot, joihin laadittiin vastineet. 
Osayleiskaavaehdotusta on valmisteltu lausuntojen ja nähtävillä pidon aikana saatujen mielipiteiden pohjalta kaavaehdotukseksi. Muutosten ja tarken-
nusten jälkeen on jatkettu vuorovaikutusmenettelyä siten, että on pidetty kaksi yleisötilaisuutta syksyllä 2018 sekä laadittiin internet-pohjainen kysely, 
jonka avulla voi tarkentaa kaavaehdotusta ja ilmaista mielipiteensä. 

 

Tämän lausuntopyynnön tarkoituksena on saada tarkennuksia alustavaan osayleiskaavaehdotukseen 22.11.2018, joka ei ole ollut hyväksymiskäsit-
telyssä. Maankäyttö- ja rakennuslain eräiden muutosten ja maankäytön, liikenteen ja palvelujen vaihemaakuntakaavan voimaantulo sekä luonnonvaro-
jen ja -arvojen vaihemaakuntakaavan valmistelu ovat muuttaneet lähtökohtia. Lisäksi osayleiskaavamääräykset ja kaavaselostus ovat täydentyneet 
merkittävästi. 
 

 
 
 
Tiivistelmä 
 

1. Museopalvelut 
 

 
Vastine 

 
 
Maisemallisesti arvokkaiksi arvotettujen kohteiden joukossa on eräitä kohteita, joilla on maise-
mallisen arvonsa lisäksi myös rakennus- ja paikallishistoriallista arvoa, ja jotka tulisi lisätä raken-
nussuojelukohteiksi. Näitä kohteita ovat: 
 
Artukka, Furuvik, Höyttinen, Vaarila, Iisalan Järvenperä, Samppaan Airistola ja Samppaniemi, 
Kaivoisten tilan tiilinen viljamakasiini, Myllykylän entisen myllyn paikka Koskitila, Myllykylässä 
oleva Jukolan aitta sekä Uusikylän alkuperäisellä kylätontilla sijaitseva Suomelan tila. 

 
 
 
 
 
 
Artukka (sr 12), Höyttinen (sr 27) ja Iisalan Järvenperä (sr 100) olivat jo luon-
noksessa suojelukohteina. Muut mainitut kohteet on lisätty, ja kohdekuvauk-



 
Lisäksi saarilla on uudempaa arkkitehtuuria edustavia rakennuksia, joita ei ole aiemman kaava-
työn aikana arvotettu. Näitä kohteita ovat mm. Brinkalan Tammikallio, Myllykylän Pitisnokka, Uu-
sikylän Touhula ja Tupavuori sekä Nikkilän Nuottaranta ja Saloranta. Suojelukohteiden luettelon 
kuvauksissa on lisäksi vielä tarkistettavaa. Museokeskus on toimittanut muutosehdotukset kaa-
voittajalle.  
 
Osayleiskaavassa laajat alueet Satavan saarella ja jonkin verran myös Kakskerran puolella on 
merkitty AT -kyläalueiksi, joille voidaan rakentaa MRL 137 a §:n mukaisen suunnittelutarveratkai-
sun kautta. Suunnittelutarveratkaisu voidaan jatkossa tehdä myös alueellisena, ja se voi koskea 
useampaa kuin yhtä rakennuspaikkaa. Yleiskaavan AT-merkinnän tarkoituksena on luoda maa-
seutumaista kyläasutusta, johon voi kuulua asutusta, maatalouden tilakeskuksia, palveluja ja työ-
tiloja. Kaavamääräyksen antamat moninaiset mahdollisuudet aiheuttavat sen, että yleiskaavaa 
katsoessa ei pysty hahmottamaan miltä kyseiset uudisrakennusalueet tulevat näyttämään. Alu-
eet suunnitellaan eli ”kaavoitetaan” jatkossa suunnittelutarveratkaisun kautta. 
 
Nykyiset, vanhat kyläalueet on kaavassa merkitty AT-1/s -merkinnällä, kyläalue, jolla ympäristö 
säilytetään ja jolle saa sijoittaa maatalouskäyttöä tai liitännäiselinkeinona palvelevia rakennuksia. 
Merkintä on vanhoihin kyliin soveltuva, mutta kuten museo on aiemmassakin lausunnossaan to-
dennut, AT-1/s- kaavamääräystä tulee tarkentaa siten, että se ohjaa paremmin vanhan kylämil-
jöön säilymistä. Luonnosvaiheessa määräys oli kyläalue, jolla ympäristö säilytetään. Ehdotusvai-
heen kaavamääräys ei sen paremmin ohjaa vanhan kylämiljöön säilymistä. AT-1/s alueilla raken-
tamisen tulee kuitenkin sopeutua perinteiseen maalaismaisemaan. Lisäksi määräys tulee muo-
toilla niin, että se soveltuu myös rakennussuojelulailla suojellun Brinkhallin kartanon kohdalle, 
jossa ei ole mahdollista rakentaa uudisrakennuksia. 
 
Kakskerran kirkon ympäristö on merkitty PK-1 -alueeksi, mutta tällainen merkintä ja sen määräys 
puuttuvat kaavamääräyksistä. Määräyksessä on otettava huomioon kirkon ympäristön säilymi-
nen eikä sitä välttämättä voi rinnastaa muihin kaavassa oleviin PK-1 -alueisiin. 
 
Arkeologisten kohteiden listasta ja kaavakartasta puuttuvat seuraavat kulttuuriperintökohteet, 
jotka ovat tiilenpolttouuneja: Höyttisten yhteisranta, Satava Uusikylä Kesälä, Kakskerta Koivu-
ranta, Enola, Ollilan ranta, Kakskerta Antila Leppälahti, Penilän yhteisranta ja Kerola. Kohteiden 
täydentäminen on tärkeää, sillä kaava suojelee niitä.  
 
Lisäksi muinaisjäännöskohteesta Kettukallio AB toinen röykkiö (B) on merkitsemättä. Kultarinne-
niminen röykkiökohde on muinaisjäännösrekisterissä merkitty mahdolliseksi muinaisjään-
nökseksi. Rekisterin mahdolliset muinaisjäännökset merkitään kaavaan muinaisjäännöskohteina. 
Selostuksen Arkeologiset kohteet -osiossa voitaisiin myös mainita irtolöytökohde Länsiniittu. 
Kohde on kivi- tai pronssikaudelle ajoittuvan kivisen eläinpääveistoksen löytöpaikka. Tämä ker-
too varhaisesta ihmistoiminnasta Satavan alueella. Arkeologisten kohteiden listassa Pispanlahti 
on mainittu kahteen kertaan ja muinaisjäännösten pinta-alaan liittyvä teksti selostuksen loppu-
osassa loppuu kesken lausetta. Listaa arkeologisista kohteista tulee täydentää ja selostuksen 
pieniä virheitä korjata. 

set on korjattu muutosehdotusten mukaisesti. Kaksi kohdetta on poistettu lau-
suntojen antamisen jälkeen museokeskuksen kanssa käytyjen keskustelujen 
perusteella (Peltokankare ja Kierlä) 
 
Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on uusi menettely. Rakennuspaikkojen 
määrä on sidottu tilakokoon ja ohjattu AT-1-rajauksilla ensisijaisesti olemassa 
olevan asutuksen yhteyteen. Rakentaminen ja sen määrä ratkaistaan erik-
seen lupamenettelyn yhteydessä. Nykyinen suunnittelutarveratkaisukäytäntö 
ei edellytä lähtökohtaisesti kuin asemapiirrosta. Uudessa menettelyssä alu-
eellinen suunnittelutarveratkaisu edellyttää lähiympäristön suunnitelmaa, 
jonka perusteella rakentamisen sijoittuminen ja rakennustapa hahmottuvat 
tarkemmin. 
 
AT-1/s-merkintään on lisätty määräys: Mahdollisen rakentamisen tulee so-
peutua perinteiseen maalaismaisemaan. Alueella ei saa suorittaa maisemaa 
muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verratta-
vaa toimenpidettä ilman maisematyölupaa. Brinkhallin rakennussuojelupää-
töksen mukainen aluerajaus poikkeaa AT-1/s -rajauksesta. Suojelupäätök-
sessä viitataan lisäksi liitekarttaan, jossa on rajattu piha ja puisto rakentami-
selta rauhoitetuksi alueeksi. AT-1/s merkintään on lisätty: ”Brinkhallin kartano 
on suojeltu rakennussuojelulain mukaisella päätöksellä. Suojelupäätöksen 
perusteella rakennuksiin liittyvä piha ja puisto on säilytettävä ja hoidettava nii-
den historiallisen luonteen edellyttämällä tavalla eikä tällä alueella sallita uu-
disrakentamista.” 
 
PK-1 alueet on muutettu P -alueiksi ja merkintä on lisätty kaavamääräyksiin. 
Kakskerran kirkon ympäristön ominaispiirteiden säilyminen turvataan RKY- 
päällekkäismerkinnällä. 
 

Kaavoihin merkitään muinaisjäännösrekisterin mukaan kiinteät muinaisjään-
nökset sekä näiden lisäksi harkinnanvaraisesti muinaisjäännösrekisterissä 
statuksella muu kulttuuriperintökohde -olevia kohteita. Rekisterissä olevia 
muilla statuksilla olevia kohteita ei ole merkitty yleiskaavoihin. Mahdollisia ja 
epävarmojen kohteita ei voi merkitä kaavaan kuten varmoja muinaisjäännök-
siä eikä niille voi antaa samoja määräyksiä kuin varmoille muinaisjäännök-
sille. Arkeologisia kohteita löytyy jatkuvasti lisää. Selostukseen on liitetty viit-
taus muinaisjäännösrekisteriin, josta on löydettävissä ajantasaisin tieto alu-
een kaikista arkeologisista havainnoista. Selostukseen lisätään maininta löy-
töpaikasta (Länsiniittu). 

Kettukallio B on pääkohteesta etäällä oleva alakohde, joten se on merkitty 
muista alakohteista poiketen kaavaan omana sm-pisteenään. 



 
 

Puuttuviksi mainitut tiilenvalmistukseen liittyvät kohteet ovat yhtä lukuun otta-
matta savenottoon soveltuvien paikkojen ja tiilimurskan havaintoja. Selvem-
mät tiilenvalmistukseen liittyvät havainnot on merkitty kaavakartalle: Kollin tiili-
tehdas, Kakskerran tiilisali ja Pispanlahti. Lisättäväksi ehdotetussa kohteessa 
Satava Uusikylä Kesälä on havainto mahdollisesta rakenteesta. Kohde Ollilan 
ranta on metsässä sijaitseva havaintopaikka, muut esitetyt havaintopaikat 
ovat tonteilla. Kaavakartalle on lisätty Kesälä ja Ollilan ranta. 

 
 
 
Tiivistelmä 
 

2. Kakskertaseura 
 

 
Vastine 

 
Kakskertaseura on 7.6.2017 kommentoinut Satava-Kakskerran osayleiskaavaluonnosta (pv 
26.4.2017) perustaen lausuntonsa Kaupunginhallituksen 2.5.2016 hyväksymien saarien 
maankäytönsuunnittelun laadullisten tavoitteiden toteuttamisen mahdollistamiseen.  
Kaupunginhallituksen 2.5.2016 hyväksymät laadulliset tavoitteet saarien maankäytön suun-
nittelulle olivat seuraavat:  
 
- Hyvä ympäristö ottamalla huomioon nykyinen asutus, asutushistoria ja saaristomainen 
asuinympäristö.  
- Nykyaikaisen asemakaavoitus- ja rakentamistavan kehittäminen sekä vastaaminen asumis-
toiveisiin.  
-  Runsaan loma-asutuksen ja vakituisen asutuksen yhteensovittaminen painotuksena li-
sääntyvä ympärivuotisen asumisen osuus.  
- Merellisen vetovoiman lisääminen, viherverkoston säilyminen ja kehittäminen sekä Kaks-
kerranjärven virkistysarvojen kehittäminen.  
-  Loma-asutuksen ohjaaminen pääasiassa nykyisen loma-asuntokannan täydentämiseen.  
- Kylämäisen yleiskaavoituksen kehittäminen rakentamisen suorassa ohjauksessa valmis-
teilla olevien lakimuutosten mahdollistamalla tavalla  
- Haja-asutuksen kehittäminen eheyttävästi ja yhteisöllisyyden edellytysten ylläpitäminen.  
 
Kakskertaseuran lausunto osayleiskaavaluonnoksesta on liitteenä ja edelleen pääosiltaan 
ajantasainen suhteessa nyt käsittelyssä olevaan alustavaan kaavaehdotukseen. Katsomme, 
että monia aiemmassa lausunnossa esittämiämme asioita on kiitettävästi huomioitu, kuten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



merkintöjen lisäämistä rantojen käytölle vesille pääsyn helpottamiseksi ja virkistysalueiden 
ja -reitistön selkiinnyttämistä erityisesti Satavan saarella.  
 
Kakskertaseura nostaa kuitenkin vielä uudelleen lyhyesti esille seuraavat selkeät asiakoko-
naisuudet, joiden käsittely kaavaehdotuksessa ei kaikilta osin vastaa kaupunginhallituksen 
hyväksymiä laadullisia tavoitteita saarien parhaasta mahdollisesta kehittämisestä. Tarkempi 
asiakokonaisuuksiin liittyvä teksti tietoineen on luettavissa Kakskertaseuran osayleiskaava-
luonnoksen lausunnossa 7.6.2017, joka on liitteenä. 
  
Kaavamerkinnät ja -määräykset  
AP-1 Pientalovaltainen asuntoalue, tarkoitettu asemakaavoitettavaksi, 4 kpl (Satavan itä-
osa, Marielundin alue ja Höyttistensalmen eteläpuoliset kaksi suurta kalliometsäistä alu-
etta). Nämä merkinnät tulee poistaa.  
Asemakaavoitus siihen liittyvine kunnallisteknisine rakentamisineen ei tue tavoitteiden mu-
kaista saaristoalueen identiteetin ja luonnon säilyttämistä. Tavoiteltua asukaslisäystä voi-
daan kahdelle ensimmäiselle alueelle sijoittaa muillakin keinoin.  
 
Höyttistensalmen eteläpuoliset suuret, rakentamattomat kalliometsäiset alueet on sen si-
jaan otettava kokonaisuudessaan viherverkoston osiksi, erittäin merkittävien luontoarvo-
jen, ekologisen verkoston ja esim. hirvieläinten tunnettujen, ikiaikaisten oleskelu- ja kulku-
reittien säilyttämiseksi.  
 
 
 
 
 
 
 
AT-1 Kyläalueet  
Tämä merkintä on paikoitellen varsin harhaanjohtava. Saarilla on useita perinteisiä, van-
hoja, arvokkaita ja suojeltuja kyläympäristöjä (esim. Höyttinen, Myllykylä, Artukka, Monnoi-
nen), joissa näkyy ja elää vuosisatainen kyläyhteisöperinne, myös yhteisine alueineen, ku-
ten rantasatamineen ja vesialueineen.  
 
Merkityt uudet asuinrakentamisen tihentymät, pääosin teiden varsilla tai yksityisen vesi-
osuuskunnan viemärilinjojen läheisyydessä, eivät täytä perinteistä käsitettä kyläyhteisöstä, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP-1 -alueilla tavoitellaan niiden hyvän sijainnin, kaupungin maanomistuksen, 
kaupunkiseudun rakennemallin sekä maakuntakaavan vuoksi sellaista raken-
tamistiheyttä, että sitä ei voine toteuttaa alueellisella suunnittelutarveratkai-
sulla. Tiiviimpää rakentamista tavoitellaan myös sen vuoksi, että voidaan 
luoda palveluille toimintaedellytyksiä.  Alueet voinevat tukeutua rakennettuun 
paineviemäriverkkoon tai myöhemmin rakennettavaan ns. normaaliin vesi-
huoltoverkkoon, jonka toteuttaminen edellyttää Vesihuolto Oy:n lausunnon 
mukaan runkolinjojen kapasiteetin kasvattamista mantereelta saakka, pai-
neenkorotusasemien ja jätevesipumppaamojen rakentamista ja em. lisäksi tu-
lee varautua vesitornin rakentamiseen toimintavarmuuden takaamiseksi.  
 
Kaupungin omistamien alueiden asemakaavoittaminen alkanee aikaisintaan 
2020-luvun lopulla. Pientalovaltaisen asuntoalueen asemakaavoittamisessa, 
joka koskee Satavan puolella suurelta osin rakennettuja alueita, otetaan luon-
nollisesti tavoitteeksi saaristomaisen luonteen ja luonnon säilyttäminen, vrt. 
myös lisätty yleismääräys. 
 
Höyttistensuntin AP-1 aluevarausta on pienennetty Kakskerrantien länsipuo-
lelta, jotta alueen luontoarvot säilyisivät. Kakskerrantien itäpuolen AP-1 va-
rausta on muutettu S-2 suojelukohteen arvojen säilymisen turvaamiseksi. 
 
 
 
 
 
Mainitut kyläympäristöt on varattu merkinnällä AT-1/s. 
Kyläalue on maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuva termi, jolla mahdolliste-
taan alueellisen suunnittelutarveratkaisun käyttö. Kaavamääräyksissä histori-
alliset kylät on erotettu uudemmista asutuskeskittymistä.  
 
 
 
 



eivätkä näin tue parhaalla mahdollisella tavalla saarien kulttuuriperinnön säilyttämistä. Toi-
vommekin muunlaista merkintää näille uusille alueille.  
 
Uuden rakentamisen sijoittaminen näille alueille vaatii myös tarkennusta menettelytapojen 
ja esim. rakennuspaikan koon suhteen. Esitettyjen määräyksien mukaan uusien rakennus-
paikkojen muodostaminen perustuu 6.11.2017 voimassa olleeseen tilajaotukseen. Tämä 
vaikuttaa ”hatusta vedetyn” erikoiselta? Kohtuullisempi peruste olisi perinteinen kantatilan 
käytetyn tai käyttämättä olevan rakennusoikeuden määrittely. Mutta ennen kaikkea, perus-
teet kaikelle rakentamiselle riippuvat laajemmin koko ympäristön sopivuudesta tarkoituk-
seen siten, että maankäytönsuunnittelulle asetetut arvot ja tavoitteet luonnon, kulttuu-
riympäristön ja viheralueiden ekologisten verkostojen säilyttämisestä toteutuvat.  
Rakennuspaikan koon kaikelle saarien uudisrakentamiselle on myös oltava merkittävästi 
esitettyä suurempi, jotta nämä arvot säilyvät. Ehdotuksen mukaan 1500 - 2000 m² kokoi-
selle rakennuspaikalle voisi sijoittaa jopa 400+150 k-m² rakentamista, ts. vähintään 1/3 ra-
kennuspaikasta olisi tällöin täytetty muulla kuin sillä luonnolla ja väljyydellä, jota asukkaat 
näiltä saarilta kertomansa mukaan hakevat! Esitämme minimikooksi kaikille uusille raken-
nuspaikoille n. 3500 – 5000 m².  
 
 
 
 
 
 
Viheralueiden merkinnät (mm. VL-1, VU-1, M1-1 ja MU-1)  
Nämä alueet ja merkinnät perustuvat pääosin diplomityönä ansiokkaasti laadittuun maise-
masuunnitelmaan (Tuuli Vesanto 2002). Tämä on hienoa. Satavan saarella tämä suunni-
telma selvityksineen näkyykin kiitettävästi kaavaehdotuksessa.  
Suunnitelman sisältö tärkeine havaintoineen luonnonarvoista ei kuitenkaan näy esim. Kaks-
kerran saarella kaikilla alueilla tasapuolisesti ja tarpeellista olisikin tarkentaa havaintoja ja 
selvityksiä monilla alueilla, jotta maankäytönsuunnittelulle asetetut laadulliset tavoitteet 
voivat toteutua. Esim. Kakskerranjärven eteläpuolella olevat suuret ja arvokkaat kalliomet-
säalueet molemmin puolin Vapparintietä on kaavaehdotuksessa merkitty vain  
M-1, maa- ja metsätalousalueiksi, joissa on joitain rakentamispaikkamahdollisuuksia, tila-
koon mukaan.  
Maisemasuunnitelmassa näille samoille alueille on merkitty arvokkaita, luonnon monimuo-
toisuuden kannalta merkittäviä kokonaisuuksia, jotka eivät kuitenkaan nyt näy merkintöinä 

Merkityillä kyläalueilla tavoitellaan olevien asuinrakentamisen tihentymien täy-
dentämistä. Kyläalueen täydentämisen yhteydessä hakemuksen liitteeksi tu-
lee esittää lähiympäristön alueellinen suunnitelma, jossa huomioidaan muun 
muassa vesihuolto, ajotiet, pyöräily- ja ulkoilureitit, virkistystarpeet sekä mai-
seman ja rakennetun ympäristön arvot.  
 
Tilajaotuksen ajankohta perustuu siihen, että kaavoituksen valmistelun aikana 
tapahtunutta kiinteistönmuodostusta ei oteta huomioon. Ns. kantatilaperiaa-
tetta ei ole käytetty laajasti muualla kuin ranta-alueilla. Kantatiloilla ei voi kat-
soa olevan mitään ”käyttämätöntä rakennusoikeutta”. Esitetty tilan kokoon lii-
tetty rakennuspaikkojen muodostaminen kyläalueilla takaa selvitysten perus-
teella hyvin väljän rakenteen.  
 
Uuden rakennuspaikan minimikoko on 2000 m². Alle 1 ha:n tilalle voi sijoittua 
yksi rakennuspaikka, jonka pinta-ala voi olla jotakin 2000 neliöstä hehtaariin.  
 
Rakennuspaikkaan liittymättömän maan käyttö esim. vapaa-alueena voidaan 
esittää alueellisessa suunnitelmassa. Uuden rakennuspaikan minimikoon 
määrittäminen suuremmaksi on pois vapaa-alueen väljyydestä. Voimassa 
olevan rakennusjärjestyksen haja-asutusrakentamisen minimirakennuspaikan 
koko 3500 m² johtaa juuri tarpeettoman hajanaiseen rakenteeseen, puhumat-
takaan aikaisemmasta hehtaarin vaatimuksesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



osayleiskaavaehdotuksessa. Näillä alueilla onkin syytä selvittää viherverkon ja luonnon eko-
logisen verkoston kannalta erityisen merkittävät alueet tarkemmin ja myös merkitä ne kaa-
vakarttaan, jotta kaavalle asetetut laadulliset tavoitteet viherverkon säilyttämisestä ja ke-
hittämisestä toteutuvat. Mahdollisia suunnittelutarveratkaisuja rakentamisen sallimiseksi 
(MRL § 137) ei pidä käsitellä alueilla, missä ei ole selkeästi määritelty viheralueiden ar-
voja ja virkistysreittien jatkuvuutta ennen kuin näilläkin alueilla on kaavakarttaan merkitty 
selkeästi kaavan tavoitteiden mukaisesti kaikki luonnon monimuotoisuuden, ekologisen 
verkoston ja virkistyksen kannalta olennaiset kokonaisuudet. Vuonna 2002 tehty maisema-
suunnitelma sisältöineen antaa hyvät lähtökohdat tälle jatkotyölle.  
 
Kakskerranjärvellä sijaitseva suuri Käärmesaari on myös edelleen merkittävä SL-alueeksi, 
jona se on ollutkin (ja on edelleen maakuntakaavassa), erityisen hienona aarniometsäisenä 
asumattomana saarena.  
 
Kakskertaseura haluaa vielä lopuksi kiittää valmistelijoita ansiokkaasta paneutumisesta tä-
hän varsin suureen ja monimuotoiseen selvitys- ja suunnittelutyöhön. Saaremme ovat arvo-
kas osa koko Turun kaupungin vetovoimaa, tarjoten vaihtoehtoisen asumismuodon luontoa 
kaipaaville, mutta kaukana palveluista elämään suostuville rohkeille. Loma-asuminen on 
myös pysyvä osa saariamme, tuoden oman kiinnostavan identiteettinsä alueelle. Keskustan 
asukkaille saaremme tarjoavat bussiyhteyden päässä laajat ja hienot virkistysalueet vuoden 
ympäri.  
Hiljattain valtakunnallisessa selvityksessä etsittiin monien kriteerien perusteella Suomen 
mukavinta asuinpaikkaa. Haastateltujen asukkaiden kommentteina viihtyisyyden kritee-
reistä mainittiin erityisesti väljyys, oma rauha, luonnon läheisyys ja yhteisöllisyys. Runsaan 
3000 (!) kunnan kattavan listan kärkeen sijoittui Helsingin liepeen Espoon Suvisaaristo … ja 
sijalla 20 oli Turun Kakskerta! Turku saa roimasti kunniaa ja kiitosta tästä.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käärmesaari on kokonaan luo-aluetta sekä lisäksi kaupungin omistamaa alu-
etta, joten sen perustaminen luonnonsuojelualueeksi lienee tarpeetonta. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tiivistelmä 
 

3. Turun Vesihuolto Oy 
 

 
Vastine 



 
Saarien vesihuolto on ajateltu toteutettavaksi siten, että yleisiä johtolinjoja 
rakennetaan kaavoituksen etenemisen myötä uusille kaava-alueille Satavan 
itäpäästä alkaen. Muulla, kuin asemakaavoitettavalla alueella, vesihuolto voidaan 
toteuttaa tapauskohtaisten selvitysten perusteella liittymällä Turun Vesihuolto Oy:n 
nykyiseen vesijohtoverkostoon (palveluntarjonta-alue), osuuskunnan jätevesiviemäriin 
tai kiinteistökohtaisin ratkaisuin vesihuoltolain edellyttämällä tavalla. 
Kunnalla on vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä sekä järjestämisestä. 
Kaavoitus mahdollistaa suurehkon väkijoukon muuttamisen alueelle, jolloin 
kunnan on huolehdittava esimerkiksi toiminta-aluepäätöksellä vesihuollon 
palvelujen saatavuus. Satava-Kakskerran osalta suunnitelma voidaan esittää 
esimerkiksi vesihuollon kehittämissuunnitelmassa, vaikka sen laatiminen ei enää 
ole kunnan lakisääteinen velvoite. Suunnitelma on tarpeen, jotta alueella ei 
muodostu hallitsemattomasti rakennettua verkostoa ja alueella toimivat 
vesihuoltolaitokset voisivat pitkäjänteisesti suunnitella omia investointejaan. 
 
Vesihuollon ulottaminen Satava-Kakskerran korkokuvaltaan vaihtelevaan ja 
maaperältään kallioiseen saaristomaisemaan on keskimääräistä vaikeampaa ja 
kalliimpaa, kuin mantereen Ioivapiirteisemmillä seuduilla. Rakentamisen 
kustannusten kattaminen vesihuoltolain mukaisesti tällä alueella edellyttää 
maanomistajien osallistumista rakentamisen kustannuksiin ja/tai korotettuja 
liittymismaksuja. 
 
Kaavoituksen edetessä Satava-Kakskerran puolelle Turun Vesihuolto Oy:n 
verkostojen nykyinen kapasiteetti muodostuu riittämättömäksi asukasmäärän 
lisääntyessä. Vesihuollon toimivuuden turvaaminen edellyttää runkolinjojen 
kapasiteetin kasvattamista mantereelta saakka, paineenkorotusasemien ja 
jätevesipumppaamojen rakentamista ja em. lisäksi tulee varautua vesitornin 
rakentamiseen toimintavarmuuden takaamiseksi. 
 
 

 
 
  
 
 
Satava-Kakskertaan tarvitaan kokonaisvaltainen vesihuollon kehittämissuun-
nitelma, jonka pohjana osayleiskaava voi toimia. Kehittämissuunnitelmassa 
tulee arvioida kynnyskustannusten ajoitus sekä määritellä eri toimijoiden teh-
tävät ja vastuut siten, että alueelle rakentavat voivat arvioida ja valita vesi-
huollon järjestelynsä mahdollisimman oikealta pohjalta. Tavoitteena tulee olla 
myös hulevesien osalta mahdollisimman vähäiset ravinnepäästöt mereen ja 
järveen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tiivistelmä 
 

4. Varsinais-Suomen ELY-keskus  
 

 
Vastine 

 
Lausunto Satava-Kakskerran osayleiskaavan ehdotukseen (10/2013), Turku 
Lausuntopyyntö koskee 22.11.2018 päivättyä alustavaa ehdotusta Satava-Kakskerran 
osayleiskaavaksi. ELY-keskus antoi 8.8.2017 lausunnon kaavan luonnokseen. Kaavaa 
on sen jälkeen täydennetty ja tarkistettu. 
 

 
 
 
 
 
 



Maakuntakaavan muutos on tullut voimaan 27.8.2018. Maakuntakaavassa 
Kakskerrantien varsi on taajamatoimintojen aluetta A. Muutoin suunnittelualue on 
virkistysaluetta V ja valtaosin maakuntakaavan maa-ja metsätalousvaltaista aluetta M, 
jota koskevan suunnittelumääräyksen mukaan: "olemassa olevien alueiden 
täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan kuntakaavoituksella vähäisessä määrin 
osoittaa myös uutta pysyvää asumista ja muita toimintoja, jotka eivät aiheuta 
ympäristöhaittoja.". Saarten länsiosat ovat maakuntakaavan mukaista 
yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysaluetta. 
 
Asukastavoitteet ja rakentaminen 
Osayleiskaavalle on annettu laadullisia sekä mitoituksellisia ja rakenteellisia tavoitteita. 
Tavoitteiden mukaan ’’kaavalla varaudutaan noin 3600 asukkaan yhdyskuntaan v. 2050, 
mikä merkitsee varautumista korkeintaan 2200 uutta asukasta varten’’. 
Aiemman vuonna 2010 hyväksytyn osayleiskaavan kumoamisen (KHO 15.8.2012) 
oleellisin syy oli kaavan maankäytön mahdollistama liian suuri asukasmäärä ja siitä 
johtuva maakuntakaavan vastaisuus. Nyt laadittu kaavaehdotus on väestötavoitteeltaan 
ja mitoitukseltaan selkeästi aiempaa alhaisempi. 
Tavoitteisiin on kirjattu, että ’’kaavoitustilannetta ja mitoitusta tarkastetaan yhteiskunnan 
kehityksen pohjalta hyvissä ajoin ennen vuotta 2035’’. ELY-keskus katsoo, että ko. 
seuranta on hyvä todeta ainakin yleiskaavan toteuttamista koskevassa luvussa 7, koska 
se on mm. maakuntakaavan selvitysaluemerkinnän takia oleellista. 
 
AP-1 -alueet 
Ehdotuksen pientalovaltaiset asuinalueet, jotka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 
Alueet sijoittuvat maakuntakaavan mukaiselle taajamatoimintojen alueelle. 
Asemakaavoitusta varten on annettu määräys rakentamistehokkuudesta. ELY-keskus 
katsoo, että suunnittelumääräysten tarvetta ympäristökuvasta yms. on vielä hyvä 
harkita. 
 
AT-1 -alueet 
Ehdotuksen mukaan alueet on tarkoitettu maaseutumaiseen ja kylämäiseen asumiseen. 
Kaavan AT- alueita on jonkin verran tarkistettu luonnokseen nähden ja lisäksi 
luonnoksen M-alueilla olleet ohjeelliset rakentamisalueet on muutettu valtaosiltaan AT-1 
-alueiksi. Rakentaminen edellyttäisi suunnittelutarveratkaisua. Myös alueellinen 
suunnittelutarveratkaisu voisi olla mahdollinen. 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ehdotus tukee maaseutumaisen asutuksen 
kehittämistä vaikkakin AT-1 -alueita on ehdotuksessa esitetty melko laajasti. Pinta-ala-
perusteisen rakennuspaikkojen muodostamisen määräyksen toimivuutta on vielä 
hyvä pohtia. 
 
Suunnittelutarvealueelle rakentamisen edellytyksistä on säädetty MRL137 ja 137a§:ssä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavaselostuksen lukua 7 on täydennetty tavoitteiden osalta. 
 
 
 
 
 
Osayleiskaavaan on lisätty yleismääräys: 
”Rakentamisen tulee ottaa huomioon mm. saarten maiseman pienipiirteisyys, 
maastonmuodot, luontoarvot, lähiympäristön rakennettujen ympäristöjen mit-
takaava ja kulttuuriarvot, rakennusten näkyminen merelle, avoimen tilan ra-
jautuminen ja muut saarten maiseman sopusointuisuuden kannalta merkittä-
vät asiat. Rakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti metsänreunaan tai met-
säselänteiden alarinteisiin. Rakentamista kallioiden lakialueille tulee välttää. 
Rakennukset ja kulkuväylät tulee sijoittaa siten, että louhintatarve on mahdol-
lisimman vähäistä. Rannan ja rakennuspaikan välillä on säilytettävä puustoa.” 
 
 
 
 
Mitoitusperiaatetta on tarkasteltu koko osayleiskaava-alueella. Lähiympäris-
tön yksityiskohtaisempi suunnittelu (alueellinen suunnittelutarveratkaisu) to-
teutuu lupamenettelyssä. 
 
 
 



ELY-keskus katsoo, että on mahdollista, että joidenkin AT-1 -alueiden toteutus 
edellyttää vielä asemakaavoitusta riippuen mm. rakentamisen määrästä sekä 
tarkemman maankäytön suunnittelun tarpeista. Yksittäisten lupien ja alueellisten 
päätösten edellytysten täyttyminen tulee harkittavaksi lupakäsittelyssä eikä sitä voida 
ratkaista vielä tässä yleiskaavassa. 
 
M-1 -alueet 
Ehdotuksen mukaan merkinällä tarkoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla 
on ’’sallittu ainoistaan haja-asutusluonteinen sekä maa- ja metsätaloutta palveleva 
rakentaminen’’. Myös M-1 -alueita koskee ehdotuksessa määräys pinta-alaan 
perustuvista uusista rakennuspaikoista. 
Ehdotuksen määräyksen mukaan rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua ja 
että ’’hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä rakennuspaikkaa’’. ELY-keskus toteaa, 
että ehdotuksen M-1 -alueella ei voi käyttää MRL 137a §:n tarkoittamaa alueellista 
suunnittelutarveratkaisua. Lain HE:n perustelujen mukaan alueellista päätöstä ei ole 
mahdollista tehdä yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisille alueille. 
ELY-keskus ei pidä tarkoituksenmukaisena M-1 -alueiden käyttöä laajasti 
rakentamiseen, kun otetaan huomioon useat AT-1 -alueet, jonne rakentamista on jo 
ohjattu sekä maankäytön suunnitelmallisuuden tavoitteet. 
 
Ranta-alueet 
Rantaan rajoittuvat loma-asuntoalueet on ehdotuksessa osoitettu RA-1 -alueina. 
Alueille on annettu määräyksiä rakentamisen määrästä ja suunnittelusta. Rakentaminen 
ratkaistaisiin poikkeamisluvin, koska kaavaa ei ole laadittu suoraan rakentamista 
ohjaavaksi. ELY-keskus ei pidä RA-1 -alueen määräystä uusista rakennuspaikoista sel-
keänä. Parempi on vaikka todeta, että uuden rakennuspaikan muodostaminen edellyt-
tää emätilaselvitykseen perustuvaa jäljellä olevaa rakennusoikeutta yms. 
 
ELY-keskus pitää tärkeänä, että kaavalla ratkaistaan mitä alueita on tarkoitus kehittää 
pääosin loma-asuntoalueina. Pysyvään asuinkäyttöön muuttamista ei RA-alueilla ole 
tarkoituksenmukaista määräyksin edistää vaan pikemminkin hillitä. Kaavan ohjauksen 
oikeasuuntaisuutta on vielä hyvä pohtia. 
 
Myös kaavan AT-1 ja M-1 -alueet ulottuvat laajasti ranta-alueille. Osa nykyisestä loma-
asutuksesta sijoittuu luonnoksen AT-1 -alueille, joka tarkoittaa pysyvän asumisen 
mahdollistamista ranta-alueille. Kaavamääräyksissä todetaan, että rakentaminen AT-1 
ja M-1 -alueille edellyttää suunnittelutarveratkaisua. ELY-keskus huomauttaa, että ran-
nalle rakentaminen edellyttää poikkeamispäätöstä eikä rakentamista voida ratkaista 
suunnittelutarveasioina. 
 
Kaavan AT-1 määräyksen mukaan alueelle voidaan pinta-alaperusteisesti muodostaa 

Alueellisen suunnittelutarveratkaisujen toimivuudesta ei vielä ole esi-
merkkejä eikä oikeustapauksia. Tavoitteena on ollut luoda lupakäsitte-
lyn pohja siten, että MRL 137 §:n mukaiset edellytykset olisivat lähtö-
kohtaisesti olemassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Määräyksestä on otettu pois lause ”Hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä 
rakennuspaikkaa.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pysyvää asuinkäyttöä varten on RA-1-alueilla kaavamääräyksessä 
edellytykset, jotka tulee täyttää. Lisäksi vesihuollolle on määräykset. 
Myös rantavyöhykkeen rakennusten koko on rajoitettu RA-1- ja AT-1 -
alueilla. Kaavamääräystä on selkeytetty uusien rakennuspaikkojen 
muodostamisen osalta. 
 
 
RA-1-alueiden määräystä on tarkennettu. RA-1-alueet on tarkoitettu 
loma-asumiseen. 
 
Rannalle rakentamisen määräystä on tarkistettu. 
 
 
 
 
 
Kaavamääräystä on tarkistettu, ja siihen on lisätty maininta poik-
keamispäätöksen tarpeesta. 
 
 



uusia rakennuspaikkoja. Lisäksi rantavyöhykkeelle on annettu kaavamääräyksiä 
rakentamisen määrästä. 
 
Kaavan M-1 määräyksessä on kielletty rakennuspaikkojen muodostaminen ’’pääsaarten 
ulkopuolisille saarille ja rantavyöhykkeelle’’. Kaavamääräysten mukaan 
rantavyöhykkeeksi katsotaan ’’rannan osa, joka ulottuu enintään 100 metrin etäisyydelle 
vesistöstä’’. 
 
ELY-keskus toteaa, että kaavoituksessa tulee vielä huomioida MRL 72 §:n määräykset 
rannan suunnittelutarpeesta ja rantavyöhykettä laajemmasta ranta-alueesta, jota ko. 
suunnittelutarve koskee. Rannalle rakentamista koskevien ympäristöministeriön 
ohjeiden mukaan ranta-alue on arvioitu noin 200 metriksi, mutta maisemasta ja muista 
olosuhteista riippuen se voi olla leveämpikin. Myös rantavyöhyke katsotaan 
leveämmäksi kuin 100 metriä esimerkiksi rinteessä, jossa rakentaminen jää näkyville. 
Ohjeen mukaan kylämäisen asutuksen alueella rantasäännöksiä noudatetaan vain 
rantavyöhykkeellä. 
 
ELY-keskus toteaa, että Satava-Kakskerrassa on --- tiiviin rannalla olevan loma-asutuk-
sen sekä odotettavissa olevan rakentamisen aiheuttaman --- rannan 
suunnittelutarpeen perusteella käytettävä lähtökohtaisesti em. laajempaa ranta-aluetta 
kun ratkaistaan, milloin rantasäädöksiä on noudatettava. Metrimäärien soveltaminen 
tulee harkittaviksi lupakäsittelyssä rakennuspaikan olosuhteiden mukaan. 
ELY-keskus katsoo, että kaavamääräyksiä on korjattava, jotta ne eivät virheellisesti 
anna ymmärtää, että MRL:n rantasäädöksiä sovellettaisiin esim. M-1 alueilla vain 
rantavyöhykkeellä ja ’’enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä’’. Kaavasta tulee 
ilmetä, että rantasäädöksiä sovelletaan kaavassa ranta-alueella, joka ulottuu vähintään 
200 metrin päähän vesistöstä. 
 
Tähän poikkeuksena voitaneen alueen olemassa olevia kyläalueita koskevilla kaavan 
AT -alueilla katsoa, että rantasäädöksiä noudatetaan vain rantavyöhykkeellä, joka 
ulottuu vähintään 100 metrin päähän vesistöstä. 
 
Selostuksessa todettu MRL 73 § ja sen uusi 3 momentti ei koske tätä osayleiskaavaa, 
koska kaavan ei ole tarkoitus olla ranta-alueilla suoraan rakentamista ohjaava 72 §:n 
tarkoittamalla tavalla. 
 
Liikenne 
ELY-keskus viittaa maanteiden osalta luonnokseen annettuun lausuntoon. 
Jo toteutetut ja vielä toteutumattomat kevyen liikenteen väylät/yhteydet voisi 
havainnollisuuden vuoksi esittää kaavassa eri väreillä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ranta-aluetta ja rantavyöhykettä koskevia kaavamääräyksiä on tar-
kennettu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selostuksesta on poistettu maininta 73 §:n mukaisesta rantayleiskaa-
vasta. 
 
 
Tarvittavat uudet kevyen liikenteen yhteydet on osoitettu eri merkin-
nällä. 
 



Vesien suojelu 
Kakskerran järven valuma-alue on merkitty kaavaan ja sille on annettu järven suoja-alu-
een kannalta tarpeelliset määräykset. 
Tulva- ja rakentamiskorkeusasiat on esitetty selostuksessa asianmukaisesti. 
Tulvimisvaaran alueet on esitetty kaavakartalla, joka on perusteltua riittävien 
rakentamiskorkeuksien huomioimiseksi. 
 
Vesihuolto 
Ehdotuksessa on annettu yleismääräys vesihuollon järjestämisestä. ELY-keskuksella ei 
ole tältä osin huomautuksia. 
Selostuksen kuvassa on esitetty kaupungin vesiyhtiön käyttövesilinjat ja 
vesiosuuskunnan viemäriverkko. Kaavakartalla ei ole esitetty vesihuoltoverkostoja. 
Yleiskaavoihin on usein tapana merkitä nykyiset ja lähiaikoina toteutettaviksi suunnitel-
lut vesihuollon pääverkot. 
 
Kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet 
Kaava-alueella on neljä valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009) 
kuuluvaa aluetta tai kohdetta: Kakskerran Kirkko ja Brinkhallin kartano sekä Bryggmanin 
huviloiden RKY-kohteisiin kuuluvat Villa Erstan ja Villa Staffans. 
Rajaukset on esitetty kaavakartalla. Merkintään voisi olla hyvä liittää RKY-teksti, koska 
samaa katkoviivaa on käytetty muissakin merkinnöissä. Alueille on annettu 
kulttuuriympäristöjen arvoja turvaavat kaavamääräykset. ELY-keskus pitää määräyksiä 
hyvinä. 
 
Kaavassa esitettäviin rakennussuojelukohteisiin on lisätty numerointi. Kohteet on 
osoitettu sr-merkinnöin ja rakennussuojelulailla suojellut srs-merkinnöin. Kakskerran 
kirkko on suojelu kirkkolailla, joten sopiva merkintä sille on srk. 
Maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla MA olisi hyvä ohjata rakentamista 
metsänreunoihin, rakennusryhmiin yms. AT/s -merkinnän tavoitetta voisi määräyksin 
täsmentää. 
 
Maisematyölupa 
Kaavan ma-1 -alueille ja on annettu määräys maisematyöluvasta. Lisäksi luvasta on 
määrätty luo-kohteille sekä rantavyöhykkeelle yleismääräyksissä. Näissä on 
huomioitava, että yleiskaavan määräys maisematyöluvasta ei MRL 128 §:n mukaan 
koske puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 
osoitetulla alueella. (Ehdotuksessa M-1, MU-1 ja MA-1 -alueet.) Kaavan VL-1 ja AT-1/s 
-alueille voisi olla hyvä lisätä määräys maisematyöluvasta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavaselostukseen on päivitetty vesiosuuskunnan paineviemäriverkko 
sekä käyttöveden runkolinjat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rky-viivaan on lisätty teksti ”rky”. 
 
 
 
 
Kakskerran kirkko on osoitettu merkinnällä ”srk”. (merkintä ja määräys 
puuttuvat kartalta) 
 
 
 
AT-1/s-merkintää on täsmennetty. 
 
 
Ranta-alueilla on yleismääräys maisematyöluvasta. 
Luo-määräystä on tarkennettu seuraavasti: ”Luo-kohde ja sen tunnus. 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Maisemaa 
muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen, kaivamis-, louhimis-, 
tasoittamis- ja täyttötyöt tai niihin verrattavat toimenpiteet ovat alueella 
luvanvaraisia kuten MRL:n 128 §:ssä on säädetty. Alueella ei saa suo-
rittaa sen luontoarvoja heikentäviä toimenpiteitä. Alueella saa suorittaa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virkistyskäyttö 
Maakuntakaavassa Satava-Kakskerran alueelle on osoitettu virkistysalueiden 
vyöhykkeitä sekä ulkoilureittejä, joiden lopullinen sijainti tulee maakuntakaavan 
suunnittelumääräyksen mukaan osoittaa tarkemmassa maankäytön suunnittelussa. 
Ehdotuksessa on tarkennettu maakuntakaavan mukaista virkistysalueverkostoa. 
Yleiskaavoitusta varten on aiemmin laadittu laaja viherverkkoselvitys. Merkintöinä 
kaavassa on osoitettu virkistysalueita VL-1, ulkoilureittejä ja uimarantoja sekä MU-1 - 
alueita, joilla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. 
ELY-keskus katsoo, että kaavan vaikutusarviossa on syytä arvioida maakuntakaavassa 
osoitettujen virkistysalueverkostojen ja ulkoilureittiyhteyksien toteutuminen erityisesti 
rantaan ulottuvilta osin. Samalla tulee esittää johtopäätökset virkistysalueiden ja muiden 
virkistyskäytön mahdollistamien alueiden riittävyydestä valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla. 
 
Luonnonsuojelu 
Kaavaa on luonnosvaiheen jälkeen tarkistettu kaavamerkintöjen ja -määräysten osalta. 
Kaava-aineistoa on täydennetty 19.1.2019 päivätyllä Luo-alueiden luettelolla. 
Selostuksen mukaan kaavan luontoselvitys on vuodelta 2004. Lisäksi on mainittu 
asemakaavojen yhteydessä laaditut luontoselvitykset ja selostettu luo-tietokantaa. 
Luontoarvoihin liittyvä tausta-aineisto on kuvattu sekavasti ja selostuksesta on vaikea 
hahmottaa aineiston kokonaisuutta. 
 
Kaava-aineistosta ei selviä, onko mm. uhanalaiset lajit tai ns. tiukasti suojellut 
luontodirektiivin liitteen IV a lajit selvitetty mm. ympäristöhallinnon tietoaineistoa apuna 
käyttäen. Tausta-aineiston kuvauksen perusteella saa käsityksen, että luontotietoa ei 
ole vieläkään tarkasteltu ajantasaiseen tietoon tai arviointiin perustuen. 
Luo-luettelon tarkistukseen ei liity kuvausta siitä, mitä tarkistus on käytännössä 
tarkoittanut. Selostuksessa ei ole kuvattu, miten aineiston ajantasaisuus on tarkasteltu. 
Luo-luettelon kirjaus ympäristönsuojelun omista linnustokartoituksista ei sisällä tietoa, 
milloin se on tehty. Kaava-aineiston ajantasaistamiseksi olisi luontevaa vielä varmistaa, 
onko ELY-keskuksenkin aineisto ollut käytössä. (Mm. alueen tienvarsien uhanalaista 
hyönteislajistoa on selvitetty pilottiluonteisessa tien varsien hoitoon liittyvässä 

toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen luonnonarvojen säilyttämiseksi tai 
palauttamiseksi. Vaikka maisematyölupaa puiden kaatamiseen ei 
edellytetä M-alkuisilla alueilla, luo-kohteiden suojelumääräyksiä tulee 
noudattaa. Aluetta koskevista hankkeista tulee pyytää ympäristönsuo-
jeluviranomaisen lausunto. Luontodirektiivin IVa lajien esiintymisalu-
eiksi luokiteltuja luo-alueita koskevista hankkeista tulee pyytää lau-
sunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Kohteista on erilli-
nen teemakartta ja luettelo osayleiskaavan liitteenä (luo-alueet).” 
 
VL-1- ja AT/s-alueisiin on liitetty määräys ”Alueella ei saa suorittaa 
maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai 
muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ilman maisematyölupaa.” 
 
Turun kaupunki on tehnyt Varsinais-Suomen liiton kanssa kiinteää yh-
teistyötä luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmiste-
lussa. 
 
Vuoden 2004 maakuntakaavassa virkistysaluemerkinnät eivät olleet 
kaikilta osin virkistykseen soveltuvissa paikoissa. Vireillä olevassa vai-
hemaakuntakaavassa viherverkostoon tullaan tekemään niiltä osin 
korjauksia. Osayleiskaavan ja tulevan vaihemaakuntakaavan viherver-
kosto vastaa toisiaan kaavojen mittakaava huomioiden. 
 
Vaikutuksia on arvioitu osayleiskaavavarausten kannalta. Osayleis-
kaavassa on osoitettu  virkistysalueita ja maa- ja metsätalousalueita, 
joita voi pääosin käyttää jokamiehenoikeudella virkistäytymiseen. 
 
Luontoarvoihin liittyvän tausta-aineiston kuvausta on selkeytetty ja täy-
dennetty. Käytetyn aineiston ajantasaistamisesta on kerrottu. Uhan-
alaisten lajien ja luontodirektiivin IV a lajien tiedot on tarkistettu. 
 
Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran alueilla tehdyt uhanalaisia perho-
sia koskevat selvitykset on käyty läpi ja otettu huomioon osayleiskaa-
van suojelukohteiden tarkastelussa. Uhanalaisten lajien potentiaaliset 
esiintymisalueet on otettu huomioon. 
 
Merkittävä osa luo-luettelossa mainituista kohteista on luonnonympä-
ristöjä, joiden suojelua ei koske suoraan yksilöity luonnonsuojelulain 
pykälä (kuten uhanalaiset luontotyypit). Tällöin on käytetty suojelupe-



hankkeessa vuonna 2018.) 
 
Luonnokseen annetussa lausunnossa ELY-keskus totesi, että ’’alueella on tehty mm. 
uhanalaisten perhosten esiselvitys Kakskerrassa 2010 (Faunatica Oy). Kakskerran 
saarella tiedetään esiintyvän tai ainakin esiintyneen lukuisia uhanalaisia ja muita 
huomionarvoisia perhoslajeja, joista useat ovat valtakunnallisestikin merkittäviä. Kaavan 
luontotieto tulee ajantasaistaa ottaen huomioon mm. ELY-keskuksen tuoreimmat 
uhanalaisten lajien tiedot alueelta. Luontoarvot on tarpeen kuvata ja listata 
yksiselitteisesti kaavaselostuksessa’’. 
 
Em. esiselvitystä ei ole vieläkään aineiston taustatiedoissa. Esiselvityksen kohteita ei 
ole arvioitu tai esitetty kaavakartalla, vaikka esiselvitys on tunnistanut uhanalaisten la-
jien esiintymispaikkoja kaava-alueella. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että esisel-
vitys sisältää myös potentiaalisia, tarkemmin rajaamattomia paikkoja ja tämä tulisi ottaa 
huomion alueen maankäytön määräyksissä. Kaavan toteutus saattaa tällaisilla paikoilla 
edellyttää tarkemman selvityksen ennen toimenpiteen toteutusta. Tällaiset kohteet on 
syytä tunnistaa ja arvioida em. esiselvityksen perusteella ja osoittaa kartalla tai 
varmistaa asiaa maankäytön kaavamääräyksessä, varsinkin kun suuri osa 
kaavamerkinnöistä sallii jonkinlaisen rakentamisen esim. maa- ja metsätalousvaltaisilla 
alueilla. 
 
Luo-luettelossa kohteen suojeluperusteena todetut luonnonsuojelulain pykälät on osin 
väärin kirjattu, eivätkä viittaa mihinkään laji- tai luontotyyppisuojelua koskevaan 
säädökseen. (Esim. viitattu ls-lain 6 § koskee luonnonsuojelun hallintoa.) 
Luo-kohteiden kaavamääräyksen mukaan luontodirektiivin liitteen IV a lajia koskevien 
luo-alueiden hankkeista tulee pyytää ELY-keskuksen lausunto. Luo-luettelossa tällaisia 
lajeja ei kuitenkaan ole nimetty. 
 
Natura-arviointi: Yhteenveto ja johtopäätökset on syytä koota selostuksen 
asianomaiseen kohtaan. Sivulla 14 viitataan Harjattulan asemakaavan yhteydessä 
tehtyyn arviointiin, johon on linkki selostuksessa. Osayleiskaavan yhteydessä tulee 
punnita syntyykö kaavasta muita vaikutuksia ja johtopäätöksiä kuin em. asemakaa-
vassa on esitetty ja argumentoitu. Tämän kaavan vaikutukset on syytä kirjata yksiselit-
teisesti vaikutusten arviointiosaan (Vaikutukset Natura-alueisiin) koottuna eikä viitata jo 
tehdyn arvioinnin loppupäätelmään. Siihen on myös syytä kirjoittaa liikenteen osalta joh-
topäätös ja päättely, joka on tehty Hirvensalon osayleiskaavan yhteydessä ja ottaa mu-
kaan myös ELY-keskuksen lausunnon johtopäätös. Nyt tässä on esitetty vaan linkki teh-
tyyn arviointiin, mutta ei kerrota edes johtopäätöstä. Em. syistä Naturaan liittyvä arviointi 
ei ole asianmukainen. 
 
 

rustemerkintänä yhdessä LSL 6 ja MRL 5 pykäliä, joilla lainsäädän-
nössä velvoitetaan kuntaa edistämään alueellaan luonnon ja maise-
mansuojelua sekä luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonar-
vojen säilymistä. Mainitut pykälät ovat toimineet kaavan valmistelussa 
yksinkertaisena luokitustyökaluna, jolla on hahmotettu laissa täsmälli-
sesti suojeltavia kohteita ja toisaalta kohteita, joihin liittyy yleisiä suoje-
lutavoitteita. Luontoarvojen selvittämistä ja säilyttämistä kaavoituspro-
sessissa säätelevät lukuisat MRL:n pykälät kuten 9 ja 39, joihin viittaa-
minen olisi myös mahdollista.  
 
Kakskerranjärven Kalliolanlahden alueella esiintyy viitasammakoita, 
joita koskee luontodirektiivin mukainen suojelu. Kohteen rajaus on ollut 
puutteellinen valmisteltavan ranta-asemakaava-alueen luontoselvityk-
sessä ja tästä syystä kohde on puuttunut luo-kohteiden luettelosta. 
Kohde on nyt merkitty osayleiskaavaan ja luetteloon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natura-arviointia koskeneet täydennystarpeet on otettu huomioon ja 
tehty asianmukainen perusteltu arvio osayleiskaavan maankäytön vai-
kutuksista Natura-alueeseen. 
 
 
 
 
 
 
 



Lopuksi 
ELY-keskus pitää laajojen saarialueiden maankäytön ohjaamista tärkeänä alueen 
kulttuurimaiseman ja luontoarvojen turvaamisen kannalta sekä maaseutuasutuksen 
saaristomaisen erityisluonteen takia. Toimivat joukkoliikenneyhteydet tulee osa-alueiden 
suunnittelussa huomioida kestävän yhdyskuntarakenteen tavoitteena. 
ELY-keskus katsoo, että kaavoituksessa tulee vielä varmistaa aluetta koskevien 
suojelutavoitteiden toteutuminen sekä virkistyskäytön edellytykset. 
ELY-keskus on ottanut lausunnossa yksityiskohtaisesti kantaa kaavamääräyksiin, koska 
kaavan ohjaus rakentamiseen on oleellista maakuntakaavan tavoitteiden toteutumisen 
kannalta. 
 
Lausunto on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön, 
ympäristönsuojeluyksikön, vesistöyksikön sekä liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen 
kanssa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tiivistelmä 
 

5. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
 

 
Vastine 

Valmistella oleva Satava-Kakskerran osayleiskaava ei oleellisesti muuta joukkoliikenteen toimin-
taedellytyksiä saarilla. Saaret säilyvät maaseutumaisina alueina, joissa asutus on pientaloja ja 
maatiloja. Tilanteen säilyessä entisen kaltaisena, esitetään, että seudullisella joukkoliikenteellä ei 
ole aihetta lausunnon antamiseen. 

Ehdotus: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta kiittää mahdollisuudesta lausua Sa-
tava-Kakskerran osayleiskaavasta, ja toteaa ettei sillä ole asiasta erityistä lausuttavaa. 

 

 
 
 

 
 
Tiivistelmä 
 

6. Kaarinan kaupunki 
 

 
Vastine 

 

Kaarinan kaupungilla ei ole aihetta lausunnon antoon. 
 

 
 
 
 



 
 
Tiivistelmä 
 

7.  Kakskerranjärven suojeluyhdistys 
 

 
Vastine 

Suojeluyhdistys lausuu ensisijaisena mielipiteenään, että tulevassa osayleiskaavassa 
täytyy pitää erityinen huoli siitä ettei Kakskerranjärvelle aiheudu ylimääräistä kuormitusta 
tai tapahdu haitallisia päästöjä/valumia. 
 
Tästä tulee pitää huoli tulevien uusien rakennusten osalta sekä niiden rakennusvaiheessa 
että niiden valmistuttua. Viemäröintiin tulee kiinnittää erityinen huomio niin että se 
toteutetaan asianmukaisesti ja nykysäännösten mukaisesti. 
 
Samat näkökohdat tulee huomioida alueella tapahtuvien muiden mahdollisten maankäytön 
muutosten yhteydessä. 
 
Osayleiskaavassa voitaisiin myös määritellä, mitä jatkossa tarkoitetaan ranta-alueella 
Kakskerranjärvellä, eli kuinka kauas rannasta ranta-alue ulottuu. Tällainen määrittely olisi 
tarpeen, jotta jatkossa olisi selvää minkälaisten alueiden käyttöä voidaan suunnitella ranta- 
asemakaavalla. Tässä yhteydessä suojeluyhdistys pyytää myös että noudatettaisiin 
kaavahierarkiaa eikä lähdetä vahvistamaan erillisiä rantakaavoja ennen osayleiskaavan 
vahvistamista. Muutoin voidaan joutua ristiriitaisiin tilanteisiin ja tulkintoihin. 
 
Erittäin hyvänä suojeluyhdistys pitää järven suurimman saaren (lsosaari/Käärmesaari) 
suojelualuemerkintää. Tämä takaa järven osalta tietyn "erämaisuuden" säilymistä ja 
pesimärauhaa linnuille. 
 
Samaa periaatetta tulee suosia laajemmin niin että tuleva kaava ja sen mahdollistama 
rakentaminen toteutettaisiin ympäristöä ja luontoa silmälläpitäen niin että ne säilyisivät 
mahdollisimman monipuolisina myös tulevaisuudessa saarella asuville ja siellä 
vieraileville. 
 
  
  

Kaavamääräyksen mukaan: 
 
Kakskerranjärven valuma-alue. Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia, ra-
kenteita tai toimintoja, jotka saattavat aiheuttaa vesistön pilaantumista. 
 
 Vesihuolto on hoidettava vesihuoltolain sekä valtioneuvoston asetuksen ta-
lousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
(157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutoksen mukaisesti. 
 
ELY-keskus on lausunnossaan kirjoittanut ranta-alueesta MRL:n mukaan 
seuraavasti: 
 
ELY-keskus toteaa, että kaavoituksessa tulee vielä huomioida MRL 72 §:n määräykset 
rannan suunnittelutarpeesta ja rantavyöhykettä laajemmasta ranta-alueesta, jota ko. 
suunnittelutarve koskee. Rannalle rakentamista koskevien ympäristöministeriön ohjei-
den mukaan ranta-alue on arvioitu noin 200 metriksi, mutta maisemasta ja muista 
olosuhteista riippuen se voi olla leveämpikin. Myös rantavyöhyke katsotaan leveäm-
mäksi kuin 100 metriä esimerkiksi rinteessä, jossa rakentaminen jää näkyville. Ohjeen 
mukaan kylämäisen asutuksen alueella rantasäännöksiä noudatetaan vain ranta-
vyöhykkeellä. 
 
ELY-keskus toteaa, että Satava-Kakskerrassa on --- tiiviin rannalla olevan loma-asutuk-
sen sekä odotettavissa olevan rakentamisen aiheuttaman --- rannan suunnittelutarpeen 
perusteella käytettävä lähtökohtaisesti em. laajempaa ranta-aluetta kun ratkaistaan, 
milloin rantasäädöksiä on noudatettava. Metrimäärien soveltaminen tulee harkittaviksi 
lupakäsittelyssä rakennuspaikan olosuhteiden mukaan. 
ELY-keskus katsoo, että kaavamääräyksiä on korjattava, jotta ne eivät virheellisesti 
anna ymmärtää, että MRL:n rantasäädöksiä sovellettaisiin esim. M-1 alueilla vain ran-
tavyöhykkeellä ja ’’enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä’’. Kaavasta tulee ilmetä, 
että rantasäädöksiä sovelletaan kaavassa ranta-alueella, joka ulottuu vähintään 
200 metrin päähän vesistöstä. 
 
Ranta-alueiden yleismääräystä on tarkistettu ELYn lausunnon pohjalta. 
 
 
lsosaari/Käärmesaari on pääkäyttötarkoitukseltaan MU-1 -aluetta ja se on ko-
konaisuudessaan luo-aluetta. Se on myös kaupungin omistuksessa. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tiivistelmä 
 

8. Vapaa-aikatoimiala, liikuntapalvelut 
 

 
Vastine 

 
Liikuntapalvelut kiittää lausuntopyynnöstä ja alustavan osayleiskaavaehdotuksen monipuolisesta 
valmistelusta. Alustava kaavaehdotus on liikunnan ja virkistäytymisen näkökulmista pääosin erit-
täin hyvä.  
 
Omatoimisen luontoliikunnan mahdollisuudet ovat olennaisimpia Satava-Kakskerran alueella. 
Niitä vaalitaan myös osayleiskaavaehdotuksessa runsain V- ja M-merkinnöin. Tarkempia ulkoilu-
reitti- ja kanootti-/pienvenerantautumisen merkintöjä on jopa hivenen liikaa:  
 
Luontoliikunnan kannalta tärkeintä on se, että saarten upeissa maastoissa saa ja voi liikkua, ei 
niinkään se, onko siellä juuri merkittyjä tai jopa rakennettuja reittiosuuksia. Saarien maastoissa 
kulkee rauhallisia metsäteitä ja luonnostaan syntyneitä polkuja, joita pitkin pystyy ulkoilemaan 
hyvin. Merkityt ja/tai rakennetut reitit suunnataan usein väestöltään tiiviiden asuinalueiden viher-
ympäristöihin matalan kynnyksen lähiliikuntapaikoiksi luontoon. Satavassa ja Kakskerrassa on 
tulevaisuudenkin väestötavoitteiden valossa niin vähän asukkaita, ettei reittien perustaminen ole 
välttämättä tarpeen. Ne, jotka suuntaavat saarille juuri luontoliikuntaa varten muualta kaupunki-
alueelta, ovat todennäköisesti hyvin harrastuneita ja osaavia luontoliikunnan eri lajeissa (suun-
nistus, metsäjuoksu- ja kävely, maastopyöräily, marjastus, sienestys jne). Heitä varten ei reittejä 
siis välttämättä tarvitse perustaa. Liikuntapalveluissa toivotaankin, että kaavaehdotusta työstä-
essä voitaisiin tehdä yhteistyötä sen tiimoilta, että reittimerkinnöistä valittaisiin vain kaikista tar-
peellisimmat. Kaavaselosteen sanamuotoja voisi kenties tältä osin myös muuntaa siten, että täh-
dennettäisiin luontoliikunnan mahdollistamista ja että ulkoilureittien toteutustapana olisi lähinnä 
maastoon merkityt reitit. 
 
Alustavassa osayleiskaavaehdotuksessa on myös osoitettu kaikkiaan 10 pienveneiden ja ka-
noottien rantautumisaluetta, mikä on melko paljon. Alueista kaksi on kaupungin ylläpitämillä ui-
marannoilla Ekvallassa ja Brinkhallissa. Uiminen, melominen, soutu ja muu veneily eivät toimin-
nallisesti sovi yhteen turvallisuussyistä vilkkaasti käytetyillä suuren kaupungin rannoilla. Kulutta-
jaturvallisuuslain ja uimarantojen riskienarvioinnin valossa näiden toimintojen yhdistämistä ei Tu-
russa suosita. Ekvallan uimaranta on lisäksi esteetön, ja asiakkaissa on vammaisia. Loiva ranta 
on myös lapsiperheiden suosiossa. Brinkhallin ranta-alue on puolestaan varsin pieni, ja helteillä 
suorastaan ruuhkautunut, joten sinne ei ole syytä osoittaa vesiliikunnan riskejä lisääviä muita toi-
mintoja. Kaavaselosteessa pohditaan myös melonnan ja pienveneiden rantautumisalueiden ra-
kenteita. Veneilyn liikunnalliset muodot eli melonta ja soutu eivät kuitenkaan varsinaisesti tarvitse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjeellisia ulkoilureittejä on karsittu huomattavasti. Reitit on osoitettu 
suureksi osaksi olemassa oleville poluille. Reitistöä on tarkennettu in-
ternet-pohjaisen kyselyn perusteella. Kyselyssä saatiin tietoa mm. käy-
tössä olevista poluista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selostuksessa on tähdennetty luontoliikunnan mahdollistamista ja ker-
rottu, että ulkoilureittien toteutustapana olisi lähinnä reittien merkitse-
minen maastoon. 
 
Pienveneiden ja kanoottien rantautumispaikat on poistettu kaavaehdo-
tuksesta. Sen sijaan on varattu uusi veneenlaskupaikka LV-3, jota voi-
daan käyttää myös kanoottien rantautumispaikkana. 
 
Melonnan ja soudun kannalta sopivia paikkoja rantautumista ja tuki-
kohtia varten on tarkasteltu kaavaselostuksessa. 
 



laiturirakenteita kuin ainoastaan aloittelijoille ja erityisliikkujille lähellä kaluston vuokraus- ja opas-
tuspisteitä. Olennaista melomisen ja soudun vihkiytyneemmille harrastajille on se, että ranta on 
tarpeeksi loiva ja pehmeä rantautumista varten ja että sille saa rantautua. Näin lähellä isoa kau-
punkia rannat ovat pitkälti yksityisomistuksessa, joten melojat ja soutajat tarvitsevat myös tietoa 
siitä, mitkä ranta-alueet ovat kaupungin hallinnassa eli mille alueille uskaltaa rantautua jokamie-
henoikeuksien turvin. Kaupungin omistamat maa-alueet näkyvät Turun seudun opaskartalla. V1-
merkintä mahdollistaa myös pienimuotoiset laiturirakenteet, joten harkitsisimme sitä, onko pien-
veneiden ja kanoottien rantautumisalueiden erilliselle merkitsemiselle ylipäätään tarvetta 
osayleiskaavassa. Ekvallan ja Brinkhallin uimarannoilta merkinnät olisi syytä poistaa joka ta-
pauksessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Tiivistelmä 
 

9.  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
 

 
Vastine 

 
 
Osayleiskaavaehdotuksessa on ehdotettu 
suojeltaviksi rakennuksiksi mm. Annalan vanha päärakennus, Heinänokassa 
Richardtsonin rakennus ja Järvistensaaressa vanha lato. 
Annalan vanha päärakennus on huonokuntoisuuden vuoksi otettu pois 
asuinkäytöstä, Heinänokan Richardtsonin rakennus on huonokuntoisuuden vuoksi  
ollut tyhjillään yli viisitoista vuotta. 
 
Järvistensaaren suojeltaviksi merkitty rakennus on vanha lato, jossa 
vuosikymmeniä sitten pidettiin juhannushartauksia saaren kesäasukkaille. 
Rakennuksessa ei ole sähköjä, ei lämmitystä eikä mitään lämpöeristyksiä. 
Seurakuntayhtymä ihmettelee näiden rakennusten suojelutarvetta. 
Rakennukset eivät ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Niiden suojeluun ei 
ole viitattu kertaakaan koko osayleiskaavaprosessin teon aikana, vaan ne 

 
 
Mainitut rakennussuojelukohteet ovat selvitysten perusteella osoittau-
tuneet kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi ja ne oli siksi merkitty suojelu-
kohteiksi. Rakennusinventointeja on täydennetty ehdotusvaiheessa. 
Kaavoituksen selvitysaineistoihin voi tutustua pyydettäessä. Järvisten-
saaressa olevan riihen käyttö kirkkona tuo rakennukselle kulttuurihisto-
riallista merkitystä, mutta arvo on kuitenkin kuriositeettimainen. An-
nalalla on myös kulttuurihistoriallista merkitystä, mutta sen suojele-
mista museo ei pidä ehdottomana. Heinänokan huvilan (Richardtsonin 
rakennuksen) suojeluarvot ovat merkittävät. Poistetaan Järvistensaa-
ren riihikirkon ja Annalan suojelumerkinnät. 
 
 



ilmestyivät vasta nyt ehdotukseen. Seurakuntayhtymälle ei ole annettu tutustuttavaksi rakennuk-
sista tehtyjä rakennushistoriallisia selvityksiä. Suojelumerkintä näistä rakennuksista tulee pois-
taa. 
 
Annalan alue 
 
Seurakuntayhtymän omistama Annalan maa-alue on laajuudeltaan n. 18 
hehtaaria, jota halkoo Samppaantie. 
Osayleiskaavaehdotuksessa Annalan maa-alue on Samppaantien itäpuolelta 
osoitettu kaavamerkinnällä AT-1 eli kyläalueeksi ja tien länsipuolelta 
kaavamerkinnällä V-1. Tätä kaavamerkintää ei löydy osayleiskaavaehdotuksesta, 
mutta ohjausryhmältä saadun tiedon mukaan alue on osoitettu 
viher- ja virkistysalueeksi. Ranta on osoitettu pienveneiden ja kanoottien 
rantautumisalueeksi. 
 
Seurakuntayhtymän tavoitteena on, että Annalan maa-aluetta voitaisiin 
pääosin käyttää pientalojen asuntorakentamiseen kuitenkin siten, että 
Samppaantieltä on osoitettu virkistysaluekaista, jolta pääsee Annalanlahdelle. 
Myös alueen länsiranta sekä sen korkein kohta, lakialue, ovat virkistyskäytössä. 
Ajatus alueen käytöstä on esitetty 11.8.2017 päivätyssä lausunnossa Schauman 
Arkkitehdit Oy:n laatiman maankäyttösuunnitelman mukaan. 
 
Seurakuntayhtymä edellyttää, että Annalan maa-alue tulee osayleiskaavassa 
osoittaa siten, että Samppaantien länsipuolisella alueella virkistyskäytön 
lisäksi sallittaisiin pientalorakentaminen ja osayleiskaava varustetaan 
pientalorakentamisen mahdollistavalla kaavamerkinnällä esimerkiksi AP. 
Seurakuntayhtymä perustelee esitystään seuraavasti: 
 
1. Seurakuntayhtyman esityksessä on säilytetty "viherreitti" Samppaantielta 
Annalanlahdelle. 
2. Alueen länsiranta on virkistyskäytössä eikä sinne sijoitu omarantaista 
pientalorakentamista. 
3. Alueen korkein kohta, lakialue, on myös virkistysaluekäytössä, jolla 
varmistetaan, että rakentamista ei tule alueille, jotka saattaisivat vähentää 
alueen luonnonmukaisuutta esim. Airistolta pain katsottaessa. 
4. Suunnitelma turvaa Annalan maa-alueen osalta viherverkoston. 
5. Pientalovaltaiset korttelialueet merellisessä ympäristössä täydentävät 
alueella sijaitsevaa olemassa olevaa ympärivuotista- ja loma-asutusta. 
6. Syntyvät rakennuspaikat täydentäisivät ja monipuolistaisivat Turun 
kaupungin alueen tonttitarjontaa. 
7. Suunnitelma säilyttää alueen saaristomaisen erityisluonteen 
kaupunginhallituksen periaatelinjauksen mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samppaantien länsipuolen virkistysaluevarausta tarkistetaan siten, 
että virkistysalueeksi VL-1 esitetään sellainen tarkoituksenmukainen 
rajaus, jonka seurakuntayhtymä luovuttaisi kaupungille. Muu alue esi-
tetään kyläalueeksi AT-1, joka kaavamääräyksen perusteella mahdol-
listaa useiden pientalorakennuspaikkojen muodostamisen. Asemakaa-
voitus ei ole lyhyellä tähtäyksellä mahdollista maakuntakaavan perus-
teella. 
 
Samppaantien itäpuolelta on varattu rantakaistale VL-1 -merkinnällä, 
koska ELYn mukaan alueen olemassa olevia kyläalueita koskevilla 
kaavan AT -alueilla voitaneen katsoa, että rantasäädöksiä noudate-
taan vain rantavyöhykkeellä, joka ulottuu vähintään 100 metrin päähän 
vesistöstä. Tällöin AT-1 -alueelle voidaan laatia alueellinen suunni-
telma, kun taas rantavyöhykkeellä tarvitaan poikkeaminen jokaiselle 
rakennuspaikalle erikseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Korttelialueet sijaitsevat olemassa olevan tieyhteyden varrella. 
9. Seurakuntayhtymä on varautunut alueen vesi- ja viemäröintitarpeeseen 
olemalla mukana Satava-Kakskerran vesiosuuskunnassa, jolla on 
varmistettu tarvittava vesi- ja viemäröintikapasiteetti. 
Lisaksi Seurakuntayhtymä katsoo, että osayleiskaavaluonnoksessa ei toteudu 
maanomistajien yhdenvertaisuus. Seurakuntayhtymän omistamille maa-alueille 
on, luonnonolosuhteet ja ympäristö huomioiden, osoitettu selkeästi 
vähemmän asuinrakentamista verrattuna muihin maanomistajiin. 
 
Neuvotteluesitys Turun kaupungille liittyen esitettyyn osayleiskaavaehdotukseen 
 
Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotuksen ohjausryhmä ja seurakuntayhtymä 
neuvottelivat 10.1.2019 osayleiskaavaehdotuksesta ja sen sisällöstä. 
 
Neuvottelussa nousi esiin ehdotus, jossa mahdollisilla maa-aluevaihdoilla 
voitaisiin päästä molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen 
osayleiskaavaehdotuksen suhteen. 
 
Seurakuntayhtymä esittää Turun kaupungilla seuraavan ehdotuksen: 
 
Seurakuntayhtymä luovuttaa kaupungille Annalan maa-alueesta 
rantavyöhykkeen alueen riittävän leveänä, jotta viher- ja virkistysalue 
toteutuu. 
 
Kaupunki luovuttaa seurakuntayhtymälle korvaavia maa-alueita ja/tai korvaa 
ranta-alueen luovutuksen muulla tavoin esimerkiksi maankäyttömaksuilla 
tulevaisuudessa. 
 
Edelleen kaupunki osoittaa osayleiskaavassa Annalan alueen Samppaantien 
länsipuolisen ja itäpuolisen osan asuinrakentamisen alueeksi poisluettuna 
viherkaistan ja tieuran, joilla mahdollistetaan ns. viherkäytävän jatkuminen 
rantaan saakka. 
 
Seurakuntayhtymälle jäävä alue Annalasta osoitetaan Samppaantien länsi- ja 
itäpuolelta AP-1 alueeksi eli asuinpientaloalueeksi 
 
Annalan päärakennuksen, Richardtsonin rakennuksen ja Järvistensaaren ladon 
suojelumerkinnät poistetaan osayleiskaavasta. 
 
Seurakuntayhtymä esittää, että ehdotuksen mukaiset neuvottelut aloitetaan 
mahdollisimman nopeasti ja sopimus saadaan solmittua ennen osayleiskaavan 
voimaantuloa 

 
 
 
 
Asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet (AP-1) sijoittuvat maakunta-
kaavan mukaisesti taajamatoimintojen alueelle. Taajamatoimintojen 
alueen ulkopuolella asuminen on osoitettu AT-1-merkinnällä. AT-1-alu-
eille sijoittuva rakennuspaikkojen määrä perustuu laskennalliseen tila-
kohtaiseen mitoitukseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT-1- ja VL-1-alueiden rajaukset on tarkistettu maastokäyntien perus-
teella. 
 
 
 
Maa-alueitten vaihtoja koskevat neuvottelut on käynnistetty. 

 
 



 
Tiivistelmä 
 

10. Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 
 

 
Vastine 

 
 
Turun luonnonsuojeluyhdistys on huolissaan kaavaehdotuksen aiheuttamista muutoksista Sata-
van ja Kakskerran maisema- ja luontoarvoille. Yhdistys ehdottaa, että saarille jätettäisiin ehdotet-
tua suurempia yhtenäisiä alueita ilman uudisrakentamista ja että saarten maiseman säilyminen 
turvattaisiin rakentamissäädöksin. Satavan ja Kakskerran nykyistä maisemaa hallitsevat alavat 
pellot ja niitä halkovat kallioharjanteet. Varsinkin Kakskerrassa suuri osa rakennuskannasta on 
iäkästä ja hyvin sopusoinnussa maiseman kanssa. Uudisrakennukset, etenkin laajalle alueelle 
levittäytyessään, turmelevat idylliseksi miellettävää maisemaa.  
 
Luonnoksessa on kyläalueina osoitettuja asuinalueita. Se saattaa tarkoittaa sitä, että alueelle 
voitaisiin rakentaa asutusta suunnittelutarveharkinnalla. Turun luonnonsuojeluyhdistys pitää tär-
keänä, että alueelle laaditaan asemakaava ja laaditaan sen pohjaksi tarvittavat selvitykset. Lä-
hiympäristön alueellisen suunnitelman perusteella rakentaminen ei ole hyväksyttävää. AT-1-mer-
kinnällä varustetut alueet kattavat suuren osan Kakskerran ja Satavan saarista ja yhteenlasket-
tuna se voi johtaa merkittävään rakentamiseen, joka saattaa ainakin eräillä alueilla johtaa haitalli-
siin vaikutuksiin. MRL:n 137 pykälän vaatimukset eivät täyty AT-1-merkinnän kaavamääräyksen 
osalta.  
 
Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on Natura-alue. Kaava tulee toteutuessaan vaikutta-
maan siihen. Kaavaa varten on tehtävä luonnonsuojelulain 65§ mukainen arviointi kaavan toteu-
tuksen vaikutuksesta niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, joiden takia ko. alue on otettu mukaan 
Natura 2000 -verkostoon.  
 
Hankealueelta on laadittu luontoselvitys vuonna 2004, jonka maastotyöt on tehty vuonna 2003. 
Sen tarjoama tieto on siis auttamattoman vanhentunutta, sillä luonto muuttuu koko ajan, ja erityi-
sesti saarten täydennysrakentamisen jatkuminen koko välissä olleena aikana on luultavasti ehti-
nyt muuttaa olosuhteita etenkin herkimmillä alueilla. Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) edellyt-
tää, että kaavan luontoselvitysten tulisi olla oikeaan aikaan tehtyjä, sisällöllisesti ajantasaisia ja 
perustua tarkistuksiin, joiden laajuus käy ilmi raporteista. Ilmastonmuutoksen vaikutukset saatta-
vat jo nyt näkyä lajisuhteiden ja -määrien muutoksina. Ilman ajanmukaista luontoselvitystä on 
täysin mahdotonta arvioida kaavahankkeen luonto- ja ympäristövaikutuksia edes nyt, saati sitten  
pitemmällä tähtäimellä. Lajistomuutosten nopeudesta ja seurannan tärkeydestä kertonee sekin, 
että selvityksen jälkeiseltä ajalta on olemassa peräti kaksi Suomen lajien uhanalaisuusarviointia; 
vuosilta 2010 ja 2019 (vuoden 2019 raportti julkistetaan maaliskuussa). Samoin on julkaistu Suo-
men luontotyyppien uhanalaisuudesta kertova raportti vuonna 2018. Nämä on huomioitava teh-

 
 
Osayleiskaavaan on lisätty yleismääräys: 
”Rakentamisen tulee ottaa huomioon mm. saarten maiseman pienipiirteisyys, 
maastonmuodot, luontoarvot, lähiympäristön rakennettujen ympäristöjen mit-
takaava ja kulttuuriarvot, rakennusten näkyminen merelle, avoimen tilan ra-
jautuminen ja muut saarten maiseman sopusointuisuuden kannalta merkittä-
vät asiat. Rakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti metsänreunaan tai met-
säselänteiden alarinteisiin. Rakentamista kallioiden lakialueille tulee välttää. 
Rakennukset ja kulkuväylät tulee sijoittaa siten, että louhintatarve on mahdol-
lisimman vähäistä. Rannan ja rakennuspaikan välillä on säilytettävä puustoa.” 
 
Osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet (AP-1) sijoittuvat 
maakuntakaavan mukaisesti taajamatoimintojen alueelle. Asemakaavaa laa-
dittaessa on tehtävä tarvittavat selvitykset. Taajamatoimintojen alueen ulko-
puolella asuminen on osoitettu AT-1-merkinnällä. Näillä alueilla voidaan käyt-
tää alueellista suunnittelutarveratkaisua. AT-1-alueiden täydentäminen ei saa 
johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, ja rakentamisen on täytet-
tävä MRL 137 §:n vaatimukset. 
 
Natura-vaikutukset on arvioitu, kuten kaavaselostuksen vaikutusarvioinnissa 
on tarkemmin kuvattu. 
 
 
Luontoselvitystä ja osayleiskaavan vaikutusarviointia on täydennetty vielä 
kaavaehdotukseen, mm. ELY-keskuksen ja kaupungin ympäristönsuojelun 
asiantuntemuksen perusteella. Osayleiskaavassa on otettu huomioon alu-
eelta tehdyt uudet luontoselvitykset, jotka koskevat ketokohteiden hyönteisla-
jistoa sekä Harjattulan, Kalliolan ja Latosaaren luontoarvoja. Luo-rajaukset on 
tarkistettu. 
 
Maisemasuunnitelmaa ja maisemaselvitystä on käytetty lähtökohtina, mutta 
osayleiskaavakartalle tuotuja aluevarauksia ja -määräyksiä on tarkistettu 
ajantasaisen tiedon perusteella. 
 
 
 
 



tävässä uudessa luontoselvityksessä, jossa on arvioitava myös kiihtyvän ilmastonmuutoksen vai-
kutuksia saarten lajistoon. Turun luonnonsuojeluyhdistys huomauttaa, että myös alueelta laadittu 
maisemaselvitys on liian vanha ja vaatisi päivittämistä.  
 
Satava-Kakskerran alueelta ei ole teetetty minkäänlaista lepakkoselvitystä, vaikka kaikki maas-
samme tavattavat lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain 38 §:n (Luonnonsuojelulaki 1096/1996) 
mukaan rauhoitettuja. Lepakot kuuluvat myös EU:n luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteessä IV (a) 
lueteltuihin lajeihin. Luonnonsuojelulain 49 §:n (Luonnonsuojelulaki 1096/1996) mukaan esimer-
kiksi lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
Alueelta on tavattu ainakin vesisiippoja, viiksi- ja/tai isoviiksisiippoja, korvayökköjä ja pohjanle-
pakkoa. 
  
Alueella ei ole tehty uhanalaisen lahottajasienilajiston selvitystä. Niissä on monia levinneisyydel-
tään eteläisiä, vain hemiboreaalisella vyöhykkeellä tavattavia lajeja, jotka esiintyvät Suomessa 
vain maan lounaiskolkassa. Turun seudulla on siellä täällä tiettyjen lajien ainoat esiintymispaikat 
koko Suomessa. Satava-Kakskerta on monipuolisen metsäluontonsa perusteella hyvin todennä-
köinen uhanalaisen sienilajiston elinalue. Alueelta on esimerkiksi löydetty silmälläpidettäväksi 
(2010) luokiteltu tammenkääpä (Phellinus robustus).  
 
Kaavan valmistelussa olisi odotettava valmisteilla olevan luonnonarvojen ja -varojen vaihemaa-
kuntakaavan valmistumista, koska se tulee ohjaamaan erityisesti luonnolle ja virkistykselle ar-
vokkaiden alueiden sijoittumista. Esimerkiksi selvitys ekologisten ja luonnonarvojen aluekokonai-
suuksista ja niiden välisistä yhteyksistä puuttuu vielä vaihemaakuntakaavan liitteistä/selvityk-
sistä. On myös tarkistettava maakunnallisesti arvokkaiden luontokohteiden selvityksen tuottama 
tieto, jossa Satava-Kakskerran alueelle sijoittuu useita S-alueita. Näiden alueiden suojaamisesta 
metsätalouden tai muun maankäytön voimallisuudelta on asianmukaisesti huolehdittava. Vuonna 
2004 vahvistetussa maakuntakaavassa merkityt virkistysalueet ja luonnonsuojelukohteet on 
syytä merkitä karttaan asianmukaisin merkinnöin. Luonnonsuojelualueet ja luo-alueet tarvitsisivat 
myös merkityt suojavyöhykkeet ympärilleen. Brinkhallin lehto ja jotkut muut alueet on nyt kaava-
kartassa merkitty tunnisteella V-1, jolle ei löydy kaavamerkinnöissä vastinetta.  
 
 
 
Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:ssä korostetaan saariston ja rannikon erityispiirteiden 
vaalimista kulttuuri- ja luontoarvoja säilyttämällä. Rakennemallissa myös mainitaan, että maan-
käyttöä suunnitellaan tukemaan jalankulkua ja pyöräilyä, ja asutusta ohjataan palvelukeskuksiin. 
Tämä ei osayleiskaavassa nyt toteudu. Samoin ei toteudu rakennemallissa mainittu tavoite edis-
tää saariston ja rannikon virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan toimintoja. Rakennemalli osoittaa Sa-
tava-Kakskerran alueelle vain 500 uutta asukasta, joista kaavaselostuksen mukaan 400 Satavan 
itäosaan ja 100 Höyttistensuntin alueelle. Kaavaehdotuksessa puhutaan kuitenkin 2200 uudesta 
asukkaasta, jotka sijoittuvat hyvin hajanaisesti laajoille alueille. Rakennemalli korostaa nimen-
omaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja vajaakäyttöisten alueiden täydentämistä. Siinä ei 
osoiteta mitään liikenteen kehittämisen toimenpiteitä Satava-Kakskerran alueelle vuoteen 2035 
mennessä. Vetovoimainen maaseutumaisuus ollaan menettämässä, jos suunnitelma toteutuu 

 
 
Osayleiskaavatasoisessa maankäytön suunnittelussa ei ole katsottu tarpeel-
liseksi tehdä yksityiskohtaisia lajistoselvityksiä lepakoiden osalta (MRL 9 §). 
Rakennushankkeiden yhteydessä on erikseen varmistuttava siitä, ettei mah-
dollisia lepakoiden lisääntymispaikkoja hävitetä. 
 
 
 
 
 
Alueelta tunnetut uhanalaisten lajien esiintymispaikat on huomioitu luo-koh-
teina. Osayleiskaavatasoisessa maankäytön suunnittelussa ei ole katsottu 
tarpeelliseksi tehdä yksityiskohtaisia lajistoselvityksiä myöskään lahottajasie-
nilajiston osalta. 
 
 
 
 
Turun kaupunki on tehnyt Varsinais-Suomen liiton kanssa kiinteää yhteistyötä 
luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelussa. 
 
Vuoden 2004 maakuntakaavassa virkistysaluemerkinnät eivät olleet kaikilta 
osin virkistykseen soveltuvissa paikoissa. Vireillä olevassa vaihemaakunta-
kaavassa viherverkostoon tullaan tekemään niiltä osin korjauksia. Osayleis-
kaavan ja tulevan vaihemaakuntakaavan viherverkosto vastaa toisiaan kaa-
vojen mittakaava huomioiden. 
 
V-1-merkintä on korjattu merkinnäksi VL-1. 
 
 
 
Rakennemalli 2035 tehtiin jo voimassa olevan vaihemaakuntakaavan tausta-
selvitykseksi. Asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet (AP-1) sijoittuvat vai-
hemaakuntakaavan mukaisesti taajamatoimintojen alueelle. Rakennemallin 
tavoitevuosi oli 2035, kun taas osayleiskaavan väestötavoitteiden toteutumi-
nen kestää huomattavasti pidempään. Turun kaupunginhallitus on asettanut 
kaavalle väestötavoitteet. 
 
Uusi AP-1-alueiden ulkopuolinen rakentaminen on haluttu ohjata ja keskittää 
AT-1-alueille olemassa olevan asutuksen läheisyyteen. Tällä halutaan eh-
käistä asutusrakenteen hajautumista. 
 



tällaisena. Alueen matkailullinen arvo säilyisi paremmin, jos pitäydyttäisiin pienemmissä asukas-
määrissä. Samalla kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksia voitaisiin huomattavasti parantaa 
suunnittelemalla esimerkiksi uusia luontopolkuja, kuntopolkuverkostoa ja vapaasti saavutettavia 
maisemarantoja.  
 
Viherverkkoselvityksen asema saarien maankäytön suunnittelussa on hieman epäselvää. Virkis-
tysaluevyöhykkeistä, ulkoilureiteistä ja viherkäytävistä voisi laatia havainnollisen kartan, josta 
pystyisi muodostamaan selkeän kuvan kokonaisuudesta. Samaan karttaan sopisivat mahdolli-
sesti kävely- ja pyöräreitit. Yhdistys huomauttaa, että virkistysreitit on syytä ohjata muualle kuin 
luonnonsuojelullisesti arvokkaille ja herkästi kuluville alueille. Parasta on hyödyntää mahdollisim-
man pitkälle jo olemassa olevia polkuja. Viheralueiden säästämisessä yhdistys toivoo erityisesti 
huomioitavan vähäpuustoiset suot, kedot ja kalliokedot, joille ei kuitenkaan ole syytä ohjata vir-
kistyskäyttöä.  
 
Taustaselvityksistä puuttuu myös liikenneselvitys. Asutuksen sijoittaminen kauas keskustan työ- 
ja palvelualueista on kestävän yhdyskuntasuunnittelun vastaista. Erityisen haitallista se on her-
källe saaristoluonnolle. Alueen asukkaiden liikkuminen tulee perustumaan pitkälti henkilöautoi-
luun, jolloin liikenteen haittavaikutukset sekä ihmisille että ympäristölle kasvavat. Hajallaan sijait-
seva asutus johtaa väistämättä henkilöautoliikenteen kasvuun ja siihen, että joukkoliikennettä on 
vaikea toteuttaa järkevästi. Henkilöautoliikenne aiheuttaa ongelmia saaria mantereeseen yhdis-
tävillä silloilla sekä kaupungin keskustassa ruuhka-aikoina. Yksityisautoilun lisääntyminen merkit-
see aina myös liikenteen haittavaikutusten lisääntymistä. Näitä ongelmia tulisi ratkaista esimer-
kiksi hyvillä polkupyörien säilytyspaikoilla joukkoliikennepysäkkien yhteydessä. Kaavaehdotuk-
sessa on tarkistettava, että varaus kevyen liikenteen väylälle koko alueella on asianmukainen ja 
riittävä.  
 
Alueelle ei ole kaavoitettu päivittäistavarakauppaa eikä muita palveluja, joten kaikki palvelut on 
haettava Hirvensalosta tai kaupungin keskustasta. Asukasmäärän nostaminen suunnitellulla 
2200 ihmisellä aiheuttaa jo pelkästään sen vuoksi kohtuuttoman liikennerasitteen alueen tiever-
kolla ja edelleen Hirvensalossa.  
 
Kaava-alueelle suunniteltu rakentaminen uhkaa vakavasti hiljaisten alueiden säilymistä  
Turun kaupungin alueella. Ihmisen terveydelle ja virkistyskäytölle merkittäviä hiljaisia  
alueita on Turussa kartoitettu ympäristö- ja kaavoitusviraston pyynnöstä. Tutkimustyön  
suorittivat opinnäytetyönään Turun ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen koulutus-  
ohjelman opiskelijat Elina Aitoaho ja Kirsi Kujala. Kootussa raportissa (Turun hiljaisten  
alueiden kartoitus, 2007) Satava-Kakskerran alue mainitaan yhtenä merkittävimmistä Tu-  
run hiljaisten alueiden keskittymistä. Raportissa todetaan myös turkulaisten ilmaisseen  
kantansa hiljaisten alueiden määrästä ja merkityksestä: hiljaisia alueita ei ole riittävästi ja  
ne ovat virkistäytymisen kannalta erittäin tärkeitä. On erikoista, että Satava-Kakskerran osayleis-
kaavassa aiotaan jättää hiljaiset alueet huomiotta, vaikka alueista on olemassa ympäristö- ja 
kaavoitusviraston teettämä kartoitus, joka toki sekin on jo osin vanhentunut rakentamisen nipis-
täessä jatkuvasti viimeisiä vähiä hiljaisia alueita. Kaupunkiasutuksen levittäytyminen aiemmin 

VL-1-alueita on sijoitettu mm. sinne, missä vapaita rantoja edelleen on. Sata-
van sisäosiin ja Kakskerran pohjoisille selänteille on osoitettu laajasti MU-1-
aluetta. Ohjeellisia ulkoilureittejä on osoitettu eri puolille saarta, mikä mahdol-
listaa tarkemman ulkoilureittisuunnittelun. 
 
Teemakarttoja eri aiheista, kuten virkistysalueista, on osayleiskaavan selos-
tuksessa. 
 
Ohjeelliset ulkoilureitit on osoitettu suureksi osaksi olemassa oleville poluille. 
Reitistöä on tarkennettu internet-pohjaisen kyselyn perusteella. Kyselyssä 
saatiin tietoa mm. käytössä olevista poluista. Osayleiskaavan ulkoilureittimer-
kinnät ovat ohjeellisia, ja jos alueelle tehdään tarkempaa ulkoilureittisuunnitte-
lua, luo-kohteet huomioidaan siinä. 
 
Satava-Kakskerran lisääntyvän asutuksen aiheuttamia liikennesuoritteita ja 
niiden vaikutuksia on arvioitu osana Hirvensalon Natura-arviointia. 
 
 
 
 
Osayleiskaava mahdollistaa liityntäpysäköintialueiden sijoittamisen pää-
väylien varsille. Osayleiskaavassa on osoitettu uusia kevyen liikenteen väyliä 
keskeisille osuuksille. Toteutuessaan kevyen liikenteen verkko on varsin kat-
tava. 
 
P-alueet mahdollistavat päivittäistavarakaupan sijoittumisen alueelle. 
 
 
 
 
Turun kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022 osoittaa, 
että nykyinen tieliikennemelu keskittyy Satavan itäosiin päätien varrelle, kun 
taas muilla alueilla tieliikennemäärät ovat niin vähäiset, että pääosa saarten 
alueesta voidaan luokitella hiljaiseksi alueeksi. Selvityksessä ei ole tutkittu ve-
siliikenteen aiheuttamaa melua. Maankäytön muutoksen aiheuttama melu 
keskittyy samoin Satavan itäosiin. Muualla saarilla liikenteen määrän lisäänty-
minen on sen verran vähäistä, että saarilla säilynee edelleen hiljaisia osa-alu-
eita.  



luonnonhiljaisille alueille vie Turun asukkailta jälleen yhden mahdollisuuden rauhoittumiseen lähi-
virkistysalueilla, jonka terveyshyödyistä on olemassa runsaasti tuoretta tutkimustietoa. Tois-
taiseksi Satava-Kakskerran ranta-alueilla on ollut paljon hiljaisia alueita. Loma-asuntoalueet uh-
kaavat näitä keitaita. Turun luonnonsuojeluyhdistys esittää, että hiljaisten alueiden säästäminen 
otetaan paremmin huomioon alueen kaavoitusta suunniteltaessa. Yhdistys toivoo, että ylei-
sölle jätettäisiin vapaaksi myös suunniteltua enemmän ranta-alueita sekä Kakskerranjär-
ven että meren rannalta. Näin kaikki turkulaiset voisivat päästä paremmin osallisiksi kau-
punkinsa ainutlaatuisten saarten luonnosta.  
Rakentamista on selvästi ohjattu rannoille. Osittain rakennuspaikat sijaitsevat tulvariskialueilla 
vaikka rakentamisen väitetään sijoittuvan tulvariskialueiden ulkopuolelle. Rakentamiselle tulee 
määrittää selkeästi riittävän korkeaksi määritelty alin sallittu rakennuskorkeus. Siinä tulee ottaa  
huomioon ilmastomuutoksen aiheuttama meren pinnan nousu (n. 30 senttimetriä tällä vuosisa-
dalla) sekä säiden ääri-ilmiöiden, siis myös entistä voimakkaampien matalapaineiden ja myrsky-
tuulien mahdollisuus. Voimakkaat matalapaineet Suomen rannikon yllä samaan aikaan, kun ete-
läisellä Itämerellä on korkeampi ilmanpaine, aiheuttavat seiche-ilmiön, joka siis voi voimistua il-
mastonmuutoksen vuoksi. 

 
Rannat ovat jo pitkälti täyteen rakennettuja, eikä osayleiskaava mahdollista 
rannoille juurikaan uusia rakennuspaikkoja. Osayleiskaavan toteutuminen tuo 
yleiseen virkistyskäyttöön kaksi uutta rannanosaa Satavan länsiosissa. Kaks-
kerranjärvellä on kaksi pitkää kaupungin omistamaa rantaosuutta. Kaikki kau-
pungin omistamat rannat säilyvät yleisessä virkistyskäytössä. 
 
Rakentamiselle on määritelty alin rakentamiskorkeus. Kaavakartassa on osoi-
tettu tulvariskialueet, joille ei tule sijoittaa uutta rakentamista. 

 
 
Tiivistelmä 
 

11.  Maataloustuottajain Kakskerran yhdistys MTK-Kakskerta ry 
 

 
Vastine 

 
Yleiskaavassa uutta rakentumista osoitetaan lähinnä vain kaavoittajan itsensä omistamille maille 
AP-l -alueille. Samanaikaisesti M-, MA-l, MU-l- ja kyläalueiden (AT) kaavamääräyksillä 
tehdään yksityisten omistamien maitten rakentuminen käytännössä olemattomaksi. 
Kesken yleiskaavan laadinnanTurun kaupunki hyväksyi asemakaavan Paasikiviopiston maille 
Kakskerran Harjattulaan. Siinä asemakaavassa 65 hehtaarin alueelle vahvistettiin 120 
rakennuspaikkaa. 
Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on synnytetty sellainen tilanne ja sellainen yleiskaavaehdotus, 

 
Suomen perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta sovelletaan myös maan-
käyttö- ja rakennuslain alaisessa kaavoituksessa. Periaate edellyttää, ettei 
kaava aseta maanomistajia toisistaan poikkeavaan asemaan, ellei siihen ole 
maankäytöllisiä perusteita. 
 
Kaavoitus pyrkii siihen, että uusi rakentaminen sijoittuu pääosin olemassa 



jossa toisille rakentaminen sallitaan ja toisille estetään. Tällainen menettely edellyttäisi maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan sitä, että perusteet sille olisivat olemassa, ja perustelut olisivat 
esille kirjoitetut. Tällöinkin toisille aiheutettu haitta pitää korvata, joka asia on sivuutettu. 
Kaavaehdotuksessa ei ole tällaisia perusteluja. 
Kaavaesityksessä omaisuuden normaali, kohtuullinen ja järkevä käyttö on edellä mainituista 
syistä liiaksi epäsuhteessa omaisuudensuojasäännöksiin. 
Ehdotettu osayleiskaava ei ole oikeudenmukainen eikä tasapuolinen. 
Jotta toisille osoitettu rakennusoikeus (kaupungin omistamat AP-l -alueet ja Harjattulan 
asemakaava) eivät olisi muille esteenä eikä haittaisi muiden maaomistajien omaisuuden nor-
maalia, kohtuullista ja järkevää käyttöä, on M- ja AT-alueille varattava mahdollisuus yksityisen 
asemakaavan laadintaan. 
 
Asemakaavoitus näillä alueilla olisi vain mahdollisuus, ei pakko. Silloin rakennuspaikkojen 
mitoituslaskelma voisi nojautua perusrakennusoikeuteen, jonka voitaisiin katsoa olevan l 
rakennuspaikka per 5 ha maata eli 20 rakennuspaikkaa per 100 ha jne. Kakskerran Harjattulan 
Paasikiviopistolla kaupunki katsoi voivansa hyväksyä asemakaavaan mitoitukseksi 120 paikkaa 
per 65 ha. Tasapuolisuus- ja oikeudenmukaisuussyistä muille kuuluu mahdollisuus asemakaa-
valla hakea edes perusrakennusoikeus. 
 
M-, MA-l -ja MU-I -alueiden kaavamääräyksiä en muutettava, koska kyläalueiden vähäiset por-
taat ja alhainen maksimikatto tarkoittavat rakennusoikeuden ja rakentamismahdollisuuksien pois-
tamista. Tämä ei vei olla kyläalueiden perusajatus. Kyläalueiden tulee oIIa luonteeltaan sellaisia, 
että uutta rakentumista osoitetaan niille ja että niille voidaan siirtää rakennuspaikkoja muilta alu-
eilta (M-, MA-1- ja MU-l -alueilta) niillä toteutettavaksi. M- ja kyläalueiden rakennuspaikkojen ei 
tule leikata tai vähentää toisiaan. 
 
Kyläalueiden kaavamääräyksiä on muutettava seuraavasti: 
Oikea ensimmäinen porras ensimmäiselle yhdelle rakennuspaikalle on 0,2- 1,5 ha, jota yhdistys 
perustelee jäljempänä tarkemmin. 
Kyläalueen rakennuspaikoissa ei tule olla maksimikattoa. 
Portaat tulee olla seuraavat: 
 
Tilan pinta-ala: 
0,2 ha - 1,5 ha: 1 rakennuspaikka 
1,5 ha - 3,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 2) 
3,0 ha - 5,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 3) 
5,0 ha - 10,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 4) 
10,0 ha - 15,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 5) 
15,0 ha ~ 20,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 6) 
20,0 ha - 25,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 7) 
25,0 ha - 30,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 8) 
30,0 ha - 35,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 9) 
35 ,0 ha - 40,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 10) 
 

olevan asutuksen läheisyyteen, mikä hillitsee yhdyskuntarakenteen hajautu-
mista. Osayleiskaavan asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet (AP-1) sijoit-
tuvat näin ollen vaihemaakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle tai sen vä-
littömään läheisyyteen. Taajamatoimintojen alueella on jonkin verran kaupun-
gin maanomistusta, mutta huomattavan suuri osa kaupungin omistamista alu-
eista on osoitettu VL-1- ja MU-1-alueiksi. 
 
Taajamatoimintojen alueen ulkopuolella asuminen on osoitettu AT-1-merkin-
nällä. AT-1-alueet on muodostettu olemassa olevien asutustihentymien, infra-
struktuurin ja maisemallisten reunaehtojen perusteella. AT-1- ja M-1-alueille 
sijoittuvien rakennuspaikkojen määrä perustuu laskennalliseen tilakohtaiseen 
mitoitukseen, joka on maanomistuksesta riippumaton. Näin syntyy kylämäisiä 
alueita, muttei kuitenkaan niin tiivistä asutusta, että se aiheuttaisi kunnalle inf-
rastruktuurin lisäinvestointitarvetta. 
 
Harjattulan alue on asemakaavoitettu, ja kaavassa osoitettu rakentaminen on 
varattu pääosin loma-asumiseen. Nyt valmisteilla on osayleiskaava, joka ei 
mahdollista suoraa rakentamista. Osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi 
tarkoitetut alueet on osoitettu AP-1-merkinnällä. 
 
Tiettyä kiinteää rakennuspaikkojen enimmäismäärää, jonka toteuttaminen 
olisi mahdollista alueellisella suunnittelutarveratkaisulla, ei voi antaa. Hake-
musten käsittelyssä tulee huomioida maanomistajien tasapuolisen kohtelun 
vaatimus. 
 
Kyläalueilla (AT-1) otetaan huomioon aluetta leikkaavan tilan koko pinta-ala. 
M-1-alueita leikkaavien tilojen rakennuspaikat lasketaan pinta-alan perus-
teella, mutta lukumäärästä vähennetään tilojen AT-1-, AT-1/s-, AM-1- ja RA-
1-alueille sijoittuvat rakennuspaikat. M-1-alueille sijoittuvat rakennuspaikat on 
sijoitettava mahdollisuuksien mukaan olevien rakennuspaikkojen sekä raken-
nettujen teiden läheisyyteen. M-1-alueiden varaamisella pyritään siihen, että 
kyläalueiden ulkopuolelle tulisi mahdollisimman vähän uutta haja-asutusta, 
jotta viheralueet säilyisivät yhtenäisempinä. Kyläalueilla on mahdollista laatia 
suunnittelutarvehakemus koskien useampaa rakennuspaikkaa. M-1-alueella 
tätä mahdollisuutta ei ole. 
 
Määräysten toimivuutta on tutkittu alueisiin kohdistuvan analyysin avulla. 
 
AT-1-alueiden rakennuspaikkojen portaat on muutettu seuraavanlaisiksi: 
- yksi rakennuspaikka 0,2 hehtaarin – alle 1 hehtaarin suuruisilla tiloilla 
- kaksi rakennuspaikkaa yli 1 hehtaarin – alle 5 hehtaarin suuruisilla tiloilla 
- kolme rakennuspaikkaa yli 5 hehtaarin – alle 10 hehtaarin suuruisilla tiloilla 
- neljä rakennuspaikkaa yli 10 hehtaarin – alle 15 hehtaarin suuruisilla tiloilla 
- viisi rakennuspaikkaa yli 15 hehtaarin suuruisilla tiloilla 



Tämän jälkeen: +1 rakennuspaikka per 10 ha, ei kattoa 
Nämä tulee lähtökohtaisesti laskea sillä pinta-alalla, joka tilalla osuu kaavamerkintään AT. 
Kyläalueet on esityksessä piirretty niin pienialaisiksi ja sellaisille alueille, ettei kenelläkään ole 
omistuksessaan kyläaluetta kuin jokunen hehtaari. 
 
Kyläalueita on osoitettava enemmän ja laajempina kokonaisuuksina. 
 
Tilaan kohdistuvalle AT-varausalueelle tulee voida tilakohtaisesti osoittaa tätä enemmän uusia 
rakennuspaikkoja siirrettäväksi toteutettavaksi tilan muilta alueilta (esim. M-, MA- ja MU-alueet). 
Muualta siirrettävien rakennuspaikkojen ei tule leikata varsinaisen kyläalueen rakennuspaikkojen 
laskennallista määrää. 
 
Kun M- ja kyläalueille sallitaan asemakaavamahdollisuus, tarjoutuu suuremmille tiloille 
mahdollisuus sijoittaa M-, MA-1, MU-1- ja kyläalueilta (AT) kertyvää rakennusoikeutta kaikkien 
kannalta järkevällä tavalla jonnekin. 
Tämän mahdollisuuden olemassaolo merkittävästi lieventää epäkohtaa, joka syntyy, kun toisille 
rakentuminen sallitaan mutta toisille ei, eikä perusteluja sille ole löydettävissä. 
 
M-alueiden rakentuminen ja portaat tulee olla seuraavat: 
0,2 ha - 3,0 ha: 1 rakennuspaikka 
3,0 ha - 6,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht 2) 
6,0 ha - 10,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht 3) 
10,0 ha - 15,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht 4) 
15,0 ha - 20,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht 5) 
Tämän jälkeen: l paikka per lisä 10 ha, ei kattoa 
 
Kaavaesityksessä MU-1 -alueille ei sallita mitään rakentumista. MU-1 -alueita ei tule lainkaan 
osoittaa yksityisille maille. Virkistykseen ja ulkoiluun soveltuvia alueita on riittävästi kunnan 
omistuksessa. 
 
 
 
 
Edellä esitetyt muutokset on mahdollista toteuttaa väestötavoitetta muuttamatta seuraavasti: 
Kakskerrassa Hylkilahden / Vyöntilan AP-1 -alueeksi osoitettu asemakaava-alue tulee muuttaa 
kyläalueeksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AT-1-alueet on muodostettu olemassa olevien asutustihentymien, infrastruk-
tuurin ja maisemallisten reunaehtojen perusteella. 
      
 
 
 
 
 
 
 
Maanomistajalla on oikeus tehdä asemakaava-aloite omistamalleen alueelle. 
Kaavoituksen käynnistäminen perustuu tarveharkintaan. 
 
 
 
 
M-1-alueiden rakennuspaikkojen portaat on muutettu seuraavanlaisiksi: 
2,0 ha - 6,0 ha: 1 rakennuspaikka  
6,0 ha - 10,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 2) 
10,0 ha - 20,0 ha: +1 rakennuspaikka (yht. 3) 
Tämän jälkeen: l paikka per lisä 10 ha 
 
 
MU-1-alueilla sijaitseville olevilla rakennuspaikoilla on sallittu korvaava 
ja täydentävä rakentaminen, mutta ei uusien rakennuspaikkojen muo-
dostamista. Merkinnällä osoitetaan laajoihin kaupungin omistamiin alu-
eisiin liittyviä pääosin rakentamattomia vapaa-alueita. Yksityisillä ra-
kentamattomilla MU-alueeseen sisältyvillä tiloilla on kyläalueisiin sijoit-
tuvia rakennuspaikkoja. 
 
Hylkilahden/Vyöntylän alueen maakuntakaavan taajama-alueeseen perus-
tuva AP-1-alue on muutettu Kakskerrantien länsipuolelta suurelta osin virkis-
tysalueeksi. Kakskerran itäpuolella olevaa AP-1-aluetta on tarkistettu siten, 
että S-2-alueelle ja Kakskerrantien varren reuna-alueen luo-kohteelle on osoi-
tettu suoja-aluetta merkinnällä MY-1.  
 
Asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet (AP-1) sijoittuvat vaihemaakunta-
kaavan mukaisesti taajamatoimintojen alueelle. 



 
 
 
 
 
 
Lisäksi Satavan Marielundissa oleva AP-1 -alue on muutettava kyläalueeksi. 
Nämä muutokset vastaavat rakennuspaikkojen osalta sitä muutosta, joka aiheutuu M- ja 
kyläalueiden porrastuksen muuttamisesta sekä niiden asemakaavamahdollisuudesta. Tämä 
muutos on tarpeellinen oikeudenmukaisuus- ja tasapuolisuussyistä, jotta kaava voisi menestyä 
oikeusasteissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rantavyöhykemaininta ('”pääsääntöisesti” 100 m) on epämääräinen, kun sillä samanaikaisesti 
edellytetään maisematyölupaa. Erityisesti tämä koskee maa- ja metsätalousyrittäjiä ja erityisesti 
metsätalouden osalta kotitarvepuun ottoa ja puun myyntiä eli hakkuita. 
Yhdistys edellyttää, ettei maisematyölupaa edellytetä maa- ja metsätalousyrittäjiltä tai jos 
edellytetään, maisematyöluvan tulee olla ilmainen ja kunnan tulee vastata naapurien kuulemi-
sista ja kuulemisen kustannuksista ja luvat on käsiteltävä kohtuuajassa. 
 
Yhdistys toteaa kuitenkin, että maankäyttö- ja rakennuslakia on uudistettu eikä maisematyölupia 
enää voi uusissa kaavoissa edellyttää ja ne ovat lain vastaisia. 
 
 
 
 
 
 
Yleiskaavasta pidettiin kaksi yleisötilaisuutta marras-joulukuussa 2018. Tilaisuudet kärsivät 
teknisistä ongelmista. Osa paikallaolijoista joutui vain arvailemaan, mitä esitettiin. 
Tilaisuuksissa ei annettu mahdollisuutta antaa kirjallisesti palautetta. Palautetta ja mielipiteitä voi 
antaa vain verkossa. Vastaussivustot eivät ole toimineet kunnolla ja niissä on puutteita. 
Kommentteja on voinut antaa anonyymisti. Kysely on altis väärälle vaikuttamiselle. Mahdollisuus 
vastata kiinteistökohtaisessakin osiossa anonyymisti antaa mahdollisuuden tehdä toiselle kiusaa. 
Vastausten painoarvo on määritettävä sen perusteilla, onko vastannut anonyymisti vai omalla 

AP-1-alueilla tavoitellaan niiden hyvän sijainnin, kaupungin maanomistuksen, 
kaupunkiseudun rakennemallin sekä maakuntakaavan vuoksi sellaista raken-
tamistiheyttä, että sitä ei voi toteuttaa alueellisella suunnittelutarveratkaisulla. 
Tiiviimpää rakentamista tavoitellaan myös sen vuoksi, että voidaan luoda pal-
veluille toimintaedellytyksiä.  Alueet voinevat tukeutua rakennettuun paine-
viemäriverkkoon tai myöhemmin rakennettavaan ns. normaaliin vesihuolto-
verkkoon, jonka toteuttaminen edellyttää Vesihuolto Oy:n lausunnon mukaan 
runkolinjojen kapasiteetin kasvattamista mantereelta saakka, paineenkorotus-
asemien ja jätevesipumppaamojen rakentamista ja em. lisäksi tulee varautua 
vesitornin rakentamiseen toimintavarmuuden takaamiseksi.  
 
Kaupungin omistamien alueiden asemakaavoittaminen alkanee aikaisintaan 
2020-luvun lopulla. Pientalovaltaisen asuntoalueen asemakaavoittamisessa, 
joka koskee Satavan puolella suurelta osin rakennettuja alueita, otetaan luon-
nollisesti tavoitteeksi saaristomaisen luonteen ja luonnon säilyttäminen yleis-
määräyksen mukaisesti.  
 
Kakskerran puolen AP-1 -varaukset ovat pitkän tähtäyksen varauksia.  
 
 
 
Kaavamääräystä on tarkistettu seuraavasti: Rantasäädöksiä sovelle-
taan ranta-alueella, joka ulottuu vähintään 200 metrin päähän vesis-
töstä. Ranta-alueeseen kuuluvaksi rantavyöhykkeeksi katsotaan sellai-
nen rannan osa, joka ulottuu pääsääntöisesti vähintään 100 metrin 
etäisyydelle vesistöstä ja joka maisemallisesti mielletään rantaan kuu-
luvaksi. Rantavyöhykkeen leveyteen vaikuttavat rannan kasvillisuus, 
maisematekijät ja maastonmuodot.  
Ranta-alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennus-
työtä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä il-
man maisematyölupaa. (MRL:n muutoksen perusteella): Maisematyö-
lupaa ei kuitenkaan tarvita puiden kaatamiseen M-1-, MA-1-, MU-1- 
eikä MY-1 -alueilla. 
 
 
Osayleiskaavan valmistelun aikana osallisilla on ollut mahdollisuus il-
maista mielipiteensä kirjeitse, sähköpostitse ja puhelimitse sekä suulli-
sesti käymällä valmistelijan luona. Näiden keinojen lisäksi on julkaistu 
internet-kysely. Kysely ei sulkenut pois muita vaikutusmahdollisuuksia, 
vaan tarjosi uudenlaisen vaikuttamiskanavan. 



nimellä ja että onko kommentoinut oman vai toisen omistaman kiinteistön asioita. 
 
 
 
 
 
 
Kaava-alueella on paljon rantaviivaa. Kyseessä on kuitenkin vain osayleiskaava, ei rantayleis-
kaava. Kantatilaselvityksiä ei ole tehty. Kaavaselostuksessa kuvaillaan kuitenkin ”Kantatilannetta 
ranta-alueella”. Selostuksen mukaan rakennuslaki ja -asetus tulivat ensi kerran voimaan 
1.7.1959, mutta ”poikkileikkausajankohdaksi” on otettu vuosi 1950. Yhdistys ei hyväksy tällaista 
ajankohdan valintaa, koska se on lain vastainen. 
 
Silti melko suurelle osalle rannoista, erityisesti Satavan koko pohjoisrannalle, on osoitettu 
kyläaluevaraus, vaikka kantatilaperiaatteen mukainen rantarakennusoikeus on ylitetty. 
Samanaikaisesti on olemassa ranta-alueita, joilla kantatilalaskelman mukaista rantarakennusoi-
keutta olisi, mutta ei ole sitä vastaavaa kaavamerkintää 
 
 
 
 
 
 
 
Kaupungin rakennusmääräyksissä on vuosikymmenten ajan edellytetty uuden rakennuspaikan 
kooksi 10 000 m2 eli vähintään yksi hehtaari. Tällöin myydäkseen tai ostaakseen yhden raken-
nuspaikan on myytävän tontin koon pitänyt olla vähintään 1 ha. Kantatila on ollut pakotettu me-
nettämään melko suuren alueen. Kauppasummana on kuitenkin ollut yksi rakennuspaikka.  
 
Usein alueet on lohkottu varmuuden vuoksi vähän suuremmiksi eli välille 1 - 1,5 ha. 
Tällä tavoin syntyneitä tiloja ei tule kyläalueiden portaiden muodossa palkita yhdellä uudella 
rakennuspaikalla kantatilan kustannuksella, erityisesti ranta-alueilla. 

Palautteen antamismahdollisuutta eli nettikyselyä jatkettiin. Kiinteistö-
kohtaiset mielipiteet on käyty läpi ja niihin on annettu vastineet. Loppu-
vuonna 2018 ja alkuvuonna 2019 annettuja mielipiteitä on n. 110 kpl. 
 
 
 
 
Ns. kantatilaperiaate, jota on käytetty rantaosayleiskaavoissa, ei pe-
rustu lakiin eikä myöskään poikkileikkausajankohdan valinta. Loma-
asuntoalueen kaavamääräyksessä kantatilaperiaate mainitaan seuraa-
vasti: Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen edellyttää kantati-
laselvitykseen perustuvaa jäljellä olevaa rakennusoikeutta.  
Kyläalueiden rantavyöhykkeellä rakentamista koskee MRL 72 §, minkä 
vuoksi rakentaminen edellyttää poikkeamislupaa. Kyläalueilla rakenta-
minen on lähtökohtaisesti ympärivuotista asumista varten, kun taas 
loma-asuntoalueilla muuttaminen ympärivuotiseksi edellyttää poikkea-
misessa kaavamääräyksen mukaisten vaatimusten täyttämistä. Ranta-
vyöhykkeellä uusien rakennuspaikkojen muodostaminen edellyttää 
kantatilaselvitykseen perustuvaa jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 
 
 
 
Kaupungin rakennusjärjestyksen vaatimus 1 ha:n rakennuspaikasta on 
merkinnyt saarilla hajanaista rakennetta ja johtanut paikoin tilantee-
seen, että yhtenäisiä vapaa-alueita on vaikea toteuttaa. Kuitenkin ole-
vien yli hehtaarin rakennuspaikkojen tiivistämistä kyläalueilla pidetään 
mahdollisena. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tiivistelmä 
 

12.  Varsinais-Suomen liitto 
 

 
Vastine 



 
   
Satava-Kakskerran osayleiskaavaluonnokseen on kohdistunut poikkeuksellisen paljon laadintapro-

sessiin ja aikatauluun sekä lähtökohtiin vaikuttaneita rinnakkaisprosessien myötä 
syntyneitä muutostarpeita. Tämä on lisännyt kaavan laadintaan haasteita. Luonnos-
vaiheen tulos on taustaselvityksiltään ja kokonaistarkastelultaan ansiokas ja sisältää 
hyvää, myöhempiäkin suunnitteluprosesseja hyödyntävää aineistoa. Maakunta-
kaava- ja osayleiskaavaprosessit ovat edenneet samanaikaisesti ja samalla tavoit-
teet saarten kokonaismitoituksesta ja suunnitelmallisesta etenemispolusta ovat tar-
kentuneet.  

 
 Maakuntakaavaehdotuksessa saarille on osoitettu taajamatoimintojen alueen lisäksi 

”yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalue” -kehittämisperiaatemerkintä. Mer-
kinnän tarkoitus on osoittaa erityisesti alueita, joilla on keskeistä selvittää alueiden 
merkitys yhdyskuntarakenteen kehitykselle. Eteneminen alueiden kehittämisessä tu-
lee tapahtua pääsääntöisesti yleiskaavoituksella suunnitelmallisesti ja vaiheistaen, 
mikäli seudun perusteltu väestökehitys ym. mahdollistaa alueiden aktiivisemman tar-
kastelun. Alueen suunnittelun tulee myös tukea kestävän liikennejärjestelmän tavoit-
teita. Alueiden toteutuminen on maakuntakaavan lähtökohtien mukaan mahdollista 
vasta kaupunkikehittämisen kohdealueiden edellytysten toteutumisen jälkeen. Tämä 
sisältää ajatuksen, jonka mukaan alueen edellytykset kytkeytyä kaupunkikehittämi-
sen kohdealueilla toteutettuun/edistettyyn kestävään liikkumisjärjestelmään ovat 
mahdolliset. Kehittämisperiaatemerkinnän alla olevaa maankäyttöä koskee voimas-
saoleva maakuntakaava.  

  
 Rakennemallissa Satava-Kakskertaan asetettu mitoitustavoite (kokonaisasukas-

määrä 1900 as., josta lisäystä 500 as.) on ollut lähtökohtana molemmissa kaavata-
son kaavoissa. Vaikka yleiskaavaluonnoksessa tavoite on selkeästi ylittynyt (3600 
asukasta vuoteen 2050 mennessä, josta 2200 uutta asukasta), ovat mitoitustavoit-
teet prosessissa maltillistuneet. Lisäksi yleiskaavaratkaisu edellyttää keskeisen taa-
jama-alueen sekä kyläalueiksi osoitettujen alueiden suunnitelmallista ja perusteltua 
toteuttamista. Väestötavoitteen toteuttamisen tavoitevuodeksi on yleiskaavassa li-
säksi asetettu vuosi 2050, mikä on selkeästi rakennemallin vuotta 2035 edempänä. 
Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että kaavoitustilannetta ja mi-
toitusta esitetään tarkastettavaksi yhteiskunnan kehityksen pohjalta hyvissä ajoin en-
nen vuotta 2035. Periaate on samassa linjassa maakuntakaavaehdotuksen ”yhdys-
kuntarakenteen laajentumisen selvitysalue” -merkinnän periaatteen kanssa.  

 
 
 
 
 
 
 
Liikenteen, maankäytön ja palveluiden vaihemaakuntakaava tuli lain-
voimaiseksi osayleiskaavaprosessin aikana. Luonnonarvojen ja -varo-
jen vaihemaakuntakaavan valmistelussa on otettu huomioon osayleis-
kaavan myötä ilmenneitä tarkistustarpeita. 
 
 
 
Voimassa oleva vaihemaakuntakaavan ohjaus tulee ottaa huomioon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavoitustilannetta ja mitoitusta esitetään tarkastettavaksi yhteiskun-
nan kehityksen pohjalta hyvissä ajoin ennen vuotta 2035. 
 
 
 
 
 
 



 
 Kaavan laadulliset tavoitteet liittyvät vahvasti saarten vetovoimaan merellisenä ja 

luonnonläheisenä, maaseutumaisena alueena, joka tarjoaa mahdollisuuden myös 
ympärivuotiseen vapaa-ajanasumiseen. Varsinais-Suomen liitto pitää tärkeänä, että 
kaavaluonnoksessa on tavoitteena kanavoida niin pysyvää kuin lomarakentamista 
suunnitelmallisesti ja siten ohjata saarten haja-asutusta. Alueellisen suunnittelutar-
veratkaisumenettelyn käyttöönotto tuo tähän uuden työkalun. Poikkeamislupapää-
töksiä tehtäessä on keskeistä varmistaa, että ratkaisuilla ei murenneta saarten kes-
tävän yhdyskuntarakenteen kehittymisen edistämistä ja rakentamisen painopisteen 
pitämistä asemakaavoitettaviksi tarkoitetuilla alueilla.  

 
 Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen on luonnokselle ominaisesti vielä täy-

dentyvä. Varsinais-Suomen liitto esittää, että kaavaehdotuksen kaavamääräyksiä 
kehitetään siten, että kaavaratkaisusta käy selkeästi ilmi kaavalle asetetut laadulliset 
sisältötavoitteet, joihin voidaan lukea myös johdonmukaisesti edistettävän eheän yh-
dyskuntarakenteen periaatteet. 

 
 Maakuntakaavan kehittämisperiaatteen mukaisesti on vaikutusten arvioinnissa hyvä 

tarkastella alueen kehittämisen edellytyksiä ja vaikutuksia kaupunkiseudun ensisi-
jaisten kaupunkikehittämisen kohdealueiden toteuttamiseen. Keskeistä on saarten 
hyvän ja monipuolisen saavutettavuuden kehittämisen edellytysten varmistaminen 
tukeutumalla joukkoliikenteen kehittämiseen sekä kytkennän vahvistaminen mante-
reeseen toisella siltayhteydellä. 

 
 Kulttuuriympäristöteeman ja maisema-alueiden osalta tarkastelua tulee vielä täyden-

tää. (miten?) Kaava-aineiston virkistysalueita koskeva materiaali palvelee myös 
käynnissä olevan luonnonarvojen- ja varojen vaihemaakuntakaavan valmistelua. 

 
 
Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää antaa Turun Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuk-

sesta seuraavan lausunnon: 
 
 Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus on laadittu huolella ja saarten maankäy-

tön kehittämistä on tutkittu monipuolisesti eri näkökulmista. Kaavaehdotus on kesällä 
hyväksytyn Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vai-
hemaakuntakaavan ja sen tavoitteiden mukainen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osayleiskaavaan on lisätty rakentamisen tapaa ja sijoittumista koske-
via yleismääräyksiä. 
 
Kaavoitus pyrkii siihen, että uusi rakentaminen sijoittuu pääosin ole-
massa olevan asutuksen läheisyyteen, mikä hillitsee yhdyskuntaraken-
teen hajautumista. Asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen alueiden si-
joittamisessa on noudatettu vaihemaakuntakaavaa. 
 
Taajamatoimintojen alueen ulkopuolella asuminen on osoitettu AT-1-
merkinnällä. AT-1-alueet on muodostettu olemassa olevien asutusti-
hentymien, infrastruktuurin ja maisemallisten reunaehtojen perusteella. 
 
Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu alueen kehittämisen edellytyk-
siä ja alueiden toteutuksen aikataulua ja vaiheistusta. 



 
 Osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu virkistysalueita tarkentaen Turun kaupun-

kiseudun maakuntakaavan rajauksia. Osa merkinnöistä on MU-merkinnöillä, ja nämä 
voidaan tulkita myös virkistyskäyttöä soveltuvasti palveleviksi alueiksi. Varsinais-
Suomen liitto tunnistaa jo nykytilanteessa tiivisti rakennetun rantaviivan haasteet 
kaava-alueella. Liitto korostaa, että alueen merellisen luonteen säilyttämiseksi mah-
dollisimman hyvin ja useasta kohteesta toteutettu yleinen pääsy rantaan palvelee 
paitsi saarten sisäosien asukkaiden viihtyvyyttä myös muita kuntalaisia sekä esim. 
pyörällä retkeileviä. Liitto toivoo, että yleiskaavaa toteutettaessa ja alueelle raken-
nettaessa etsitään ratkaisuja vapaan rannan yleiseen saavutettavuuteen.  

                         
 

 
 
 
Tiivistelmä 
 

13.  Turkuseura-Åbosamfundet ry 
 

 
Vastine 

 
  Osayleiskaavan tavoitteet.  
Satava-Kakskerran alueen osayleiskaavatyötä on valmisteltu useamman vuoden ajan, korkeimman hallinto- 
oikeuden hylättyä aiemman version. Nyt käsittelyssä olevan osayleiskaavaehdotuksen sisältö ja tavoitteet  
asukasmäärästä (2200 uutta asukasta) ja ympäristön laadusta ja arvoista selkiintyivät ja täsmentyivät  
2.5.2016, kun kaupunginhallitus hyväksyi saarien maankäytönsuunnittelun laadulliset tavoitteet,  
seuraavasti:  
• Hyvä ympäristö ottamalla huomioon nykyinen asutus, asutushistoria ja saaristomainen asuinympäristö.  
• Nykyaikaisen asemakaavoitus- ja rakentamistavan kehittäminen sekä vastaaminen asumistoiveisiin.  
• Runsaan loma-asutuksen ja vakituisen asutuksen yhteensovittaminen painotuksena lisääntyvä  
ympärivuotisen asumisen osuus.  
• Merellisen vetovoiman lisääminen, viherverkoston säilyminen ja kehittäminen sekä Kakskerranjärven  
virkistysarvojen kehittäminen.  
• Loma-asutuksen ohjaaminen pääasiassa nykyisen loma-asuntokannan täydentämiseen.  
• Kylämäisen yleiskaavoituksen kehittäminen rakentamisen suorassa ohjauksessa valmisteilla  
olevien lakimuutosten mahdollistamalla tavalla  
• Haja-asutuksen kehittäminen eheyttävästi ja yhteisöllisyyden edellytysten ylläpitäminen.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kakskertaseura on antanut oman lausuntonsa (liite) erityisesti saarien nykyasukkaiden toiveiden  
esittäjän roolissaan, mutta on myös nähnyt alueen merkityksellisenä koko Turun vetovoiman kannalta.  
Seura on painottanut kaupunginhallituksen päättämien laadullisten tavoitteiden toteuttamisen  
mahdollistamista, kuten tämän entisen itsenäisen saaristokunnan alueen erityispiirteiden säilyttämistä  
monine luonto- ja kulttuuriympäristöarvoineen, mutta myös maltillista ja väljää uudisasutusta.  
Tähän painotukseen voi Turkuseura hyvin yhtyä. Turun vetovoiman kannalta on ensiarvoista, että kaupunki  
pystyy rajojensa sisällä, julkisen liikenteen turvin, tarjoamaan mahdollisuuksia moniin erilaisiin,  
vaihtoehtoisiin asumismuotoihin niitä kaipaaville: tiiviistä keskustan kerrostalovaihtoehdoista  
rauhallisimpiin lähiöihin, mutta myös omakotiasumiseen keskustan liepeillä sekä harkittuun haja- 
asutusluonteisempaan ja väljempään asumiseen lähellä luontoa, vaikkakin ehkä vaivalloisen matkan päässä.  
 
  
Kulttuuri- ja viherympäristö.  
Turkuseura pitää myös tärkeänä, että Satava-Kakskerran alueen, entisen itsenäisen kunnan vuosisatojen  
muovaamat vanhat kylät ja kulttuuriympäristöt säilyvät edelleen Turun tulevillekin asukas- sukupolville  
kertoen mm niistä kartoitetuista kymmenistä rantojen tiilentekopaikoista, joilta talonpojat toimittivat tiiliä  
Turun tuomiokirkon rakentamiseen (!). Saarien luontoarvot uimarantoineen, komeine kallioineen ja  
metsineen ja marja- ja sienisatoineen ja runsaine eläinlajeineen ovat bussiyhteyden päässä kauppatorilta.  
Saaret ovatkin olennainen osa koko Turun alueen viher- ja virkistysaluejärjestelmää. Onkin 
aivan välttämätöntä, että osayleiskaavakarttaan saadaan vielä selkeästi merkittyä saarien kaikille osille  
kaikki v. 2002 maisemasuunnitelman mukaiset luonnon erityiset arvoalueet ja virkistysreittiyhteydet.  
Niiden säilymiselle ei ole muuten takeita.  
 
 
 
 
 
 
 
Edellä esitetyn viherverkoston selkeän merkitsemisen lisäksi esitämme, että kaavakartan merkintä AP-1/  
asemakaavoitettavat alueet, poistetaan ja korvataan esim. AT-1 merkinnällä Satavan saarella ja Höyttisten  
salmen alueella esim. merkinnällä VL-1 tai MU-1 siten että luonnon ekologinen verkosto eläinten  
reitteineen säilyy mahdollisimman hyvin. Nämä alueet ovat olennainen osa koko Turun viherverkostoa. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hylkilahden/Vyöntylän alueen maakuntakaavan taajama-alueeseen perus-
tuva AP-1-alue on muutettu Kakskerrantien länsipuolelta suurelta osin virkis-
tysalueeksi. Kakskerran itäpuolella olevaa AP-1-aluetta on tarkistettu siten, 
että S-2-alueelle ja Kakskerrantien varren reuna-alueen luo-kohteelle on osoi-
tettu suoja-aluetta merkinnällä MY-1.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Lisäksi esitämme, että olevan kulttuuriympäristön arvojen säilyttämiseksi (kuten esim. vuosisataiset kylät  
ympäristöineen), uusien asukastihentymien kaavamerkintä olisi jokin muu kuin AT-1 Kyläalue. Tämä termi  
on harhaanjohtava eikä tarjoa selkeyttä siihen miten näitä alueita lopulta voisi toteuttaa. Miten ns. ”kylän”  
muodostuminen tapahtuu? Miten alueen kokonaisuus rakentuu, jotta tavoitteiden mukainen yhteisöllisyys  
toteutuu ja esim. luontoarvot ja reitistöt säilyvät ympäristössä? Jokaiselle merkitylle AT-1 alueelle pitäisi siis  
saada kokonaissuunnitelma, ennen yhdenkään luvan myöntämistä. Toivomme, että tähän esitetään  
tarkempaa ohjeistusta menettelytavoista.  
 
  
 
Lopuksi  
Turkuseura pitää alustavaa osayleiskaavaehdotusta pääosin kaupunginhallituksen linjaamien tavoitteiden  
mukaisena ja huolellisesti tehtynä. Tästä kiitos valmistelijoille.  
Koko Turun vetovoiman kannalta on erittäin merkittävää huolehtia näiden saarien erityisistä arvoista,  
vuosisataisesta kulttuuriympäristöstä, saaristoluonnon virkistysarvoista ja maltillisen asutuksen  
sijoittumisesta väljästi siten, että myös luonnon ekologiset verkostot säilyvät elinvoimaisina sekä tuleville  
turkulaisille, että alueen runsaalle eläimistölle. 
                         

 

 
Vanhat, perinteiset kyläalueet on osoitettu seuraavalla merkinnällä: 
AT-1/s.  Historiallinen maalaistalo- tai kartanomiljöö, jolla on erityisiä 
ympäristöarvoja. Kyläalue, jolla ympäristö säilytetään. Alueelle saa si-
joittaa maatalouskäyttöä tai liitännäiselinkeinoa palvelevia rakennuk-
sia. Koko käytetty kerrosala ei kuitenkaan saa ylittää tehokkuuslukua e 
= 0,1. Mahdollisen rakentamisen tulee sopeutua perinteiseen maalais-
maisemaan. Alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanra-
kennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpi-
dettä ilman maisematyölupaa. 
Brinkhallin kartano on suojeltu rakennussuojelulain mukaisella päätök-
sellä. Suojelupäätöksen perusteella rakennuksiin liittyvä piha ja puisto 
on säilytettävä ja hoidettava niiden historiallisen luonteen edellyttä-
mällä tavalla eikä tällä alueella sallita uudisrakentamista. 
 
Saarille syntyneiden uudempien asuntotihentymien merkintä on tarkis-
tettu seuraavaksi: 
 
AT-1. Kyläalue. Olemassa oleva asutuskeskittymä tai sellaiseksi so-
veltuva alue. Alue on tarkoitettu maaseutumaiseen ja kylämäiseen 
asumiseen sekä sen tarvitsemille palvelu- ja työtiloille… 
 
Kyläalueeksi merkitseminen on edellytyksenä sille, että voidaan käyt-
tää alueellista suunnittelutarveratkaisua. Tämän edellytyksistä määrä-
tään mm.: Hakemuksen liitteeksi tulee esittää lähiympäristön alueelli-
nen suunnitelma, jossa huomioidaan muun muassa vesihuolto, ajotiet, 
pyöräily- ja ulkoilureitit, virkistystarpeet sekä maiseman ja rakennetun 
ympäristön arvot. Vaatimus lähiympäristön alueellisesta suunnitel-
masta koskee niin yksittäistä poikkeamishakemusta tai suunnittelutar-
vehakemusta kuin alueellistakin hakemusta. Alueellisenkin suunnitel-
man tekeminen jäänee kyläalueiden yhteistoiminnan varaan. Suorite-
tun internet-kyselyn vastausten perusteella halukkuutta tällaiseen yh-
teistoimintaan on huomattavasti.  

 


	Lausuntopyyntö 

