
SATAVA-KAKSKERRAN OSAYLEISKAAVA 
Lausunnot ja muistutukset 
 
 
Muistutuksista on selkeyden sekä yksityisyyden suojan takia poistettu henkilöiden nimet, sähköposti-
osoitteet, puhelinnumerot, muistutusten päiväykset ja allekirjoitukset. Kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus 
mainitaan, jos se on muistutuksen sisällön kannalta merkityksellistä. 
 

Muistutus 1: Turun Vesihuolto Oy 
  

Muistutus Satava-Kakskerran osayleiskaavaan  

  
Turun Vesihuolto Oy on lausunut osayleiskaavan vesihuollon toteutuksesta sekä tulevalla asemakaava-
alueella että sen ulkopuolella. Asemakaavan ulkopuolella vesihuolto on vesihuollon kehittämissuunnitel-
man mukaisesti ajateltu toteutettavan Turun Vesihuolto Oy:n ja/tai Kakskerta –Satava vesiosuuskunnan 
sekä kiinteistökohtaisten järjestelmien avulla.  
  
Turun Vesihuolto Oy:n osalta mahdollisuus vesihuoltopalvelujen tarjoamiseen on lausunnon antamisen 
jälkeen muuttunut. Usean tekijän yhteisvaikutuksen vuoksi tällä hetkellä Satava-Kakskerran vesijohtover-
koston kapasiteetti on käytännössä käytetty eikä uusia liittymiä voida antaa kuin yksittäisissä kohteissa. 
Useat osayleiskaavan mukaiset asemakaavan ulkopuoliset kohteet ovat sellaisia, että talousveden toi-
mittaminen niihin ei ole mahdollista. Jatkuvan lisärakentamisen vuoksi kiinteistökohtaisten järjestelmien 
toteuttaminen on entistä haastavampaa. Olemassa olevan infran hyödyntäminen siten, kuin osayleiskaa-
valuonnoksessa ja sen esittelytekstissä on mainittu, ei ole enää mahdollista.  
  
Kaavan mitoituksellisissa ja rakenteellisissa tavoitteissa (kh 2.5.2016) on Iinjattu, että seuraavat vuosi-
kymmenet Satava-Kakskerran vesihuolto voisi tukeutua ensisijaisesti vesiosuuskuntaan. Käytäntö on 
kuitenkin ollut, että talousvedessä on tukeuduttu Turun Vesihuollon verkostoon ja viemäröinnissä osuus-
kunnan. Vesihuollon suunnitelmallisen kehittämisen kannalta ratkaisu ei ole toimiva ja voi johtaa asuk-
kaiden ja/tai vesihuollon toimijoiden kannalta taloudellisesti kohtuuttomaan tilanteeseen. Tavoitekäsittely-
päätöksessä on kuitenkin myös todettu, että lisäksi tulee välttää tarpeettoman raskaita infrastruktuurikus-
tannuksia ja vesihuoltolaitosten päällekkäisiä vesi- ja jätevesiratkaisuja.  
  
Nämä periaatteet toistuvat myös kaavaselostuksen johdannossa, jossa on todettu, että osuuskunnan ja 
vesiliikelaitoksen rooleja tulee selvittää myös osayleis- kaavoituksen pohjaksi.  
  
Osayleiskaavoituksen tarkoitus ei ole ratkaista vesihuollon järjestämistä, mutta ilman kaupungin ohjaa-
vaa vaikutusta tilanne on jo ajautunut vesihuollon infrastruktuuriin hajaantumiseen. Kaavoittajan Turun 
Vesihuolto Oy:n lausuntoon antamassa vastineessa on todettu, että alueelle tarvitaan kokonaisvaltainen 
vesihuollon kehittämissuunnitelma. Suunnitelmalla on kiire, jotta alueen nykyistä infrastruktuuria voitai-
siin kehittää kestävällä tavalla. Kaupunki on omalla päätöksenteollaan mahdollistanut nykyisenkaltaisen 
asutuksen syntymisen ja sitä kautta myös vesihuollon tehokkaalle järjestämiselle haasteita.  
  
Esimerkiksi Espoossa kaupungilla on ollut budjetissa varattuna rahaa olemassa olevan haja-asutuksen 
vesihuollon järjestämiseksi. Kaupungin taloudellinen tuki myös Turussa olisi tarpeen, koska pienen asu-
kasmäärän ja pitkien etäisyyksien vuoksi vesihuollon kustannukset ja sitä kautta myös maksut alueen 
asukkaille muodostuvat korkeiksi. 
 
Turun Vesihuolto Oy hallituksen näkemys on, että kaupunki konsernin ja asukkaiden kannalta kestävintä 
olisi, että Satava-Kakskerta alueen vesihuoltopalvelut tuottaisi Turun Vesihuolto Oy. 
 

Muistutus 2: Turun luonnonsuojeluyhdistys 
 
MUISTUTUS  
Asia: Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus (muutettu 4.6.2019), kaavatunnus 10/2013  
 



Turun luonnonsuojeluyhdistys muistuttaa - jälleen - siitä, että hankealueelta laadittu luontoselvitys on 
vanhentunut. Raportti on laadittu vuonna 2004 ja siihen kuuluvat maastotyöt on tehty vuonna 2003. Ra-
portista puuttuu kokonaan kartta, josta löytyisivät tekstissä numeroilla viitatut tärkeät luontokohteet. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) edellyttää, että kaavan luontoselvitysten tulisi olla oikeaan aikaan 
tehtyjä, sisällöllisesti ajantasaisia ja perustua tarkistuksiin, joiden laajuus käy ilmi raporteista. Ilmaston-
muutoksen vaikutukset saattavat jo nyt näkyä lajisuhteiden ja -määrien muutoksina. Selvityksen jälkei-
seltä ajalta on olemassa peräti kaksi Suomen lajien uhanalaisuusarviointia; vuosilta 2010 ja 2019. Sa-
moin on julkaistu Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta kertova raportti vuonna 2018. Nämä on huo-
mioitava tehtävässä uudessa luontoselvityksessä, jossa on arvioitava myös kiihtyvän ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia saarten lajistoon. Turun luonnonsuojeluyhdistys huomauttaa, että myös alueelta laadittu mai-
semaselvitys on liian vanha ja vaatisi päivittämistä. Kaavaehdotuksen materiaaleista puuttuu uhanalais-
ten perhosten esiselvitys Kakskerrassa (Faunatica Oy). Taustamateriaaleihin on myös lisättävä lista alu-
een uhanalaisista lajeista ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista, sekä selostettava miten niiden 
suojelu on huomioitu suunnitelmissa.  
 
Lepakkoselvitys on laadittava. Ei riitä, että lepakoiden esiintymistä arvioidaan vain rakennushankkeiden 
yhteydessä, sillä niitä esiintyy myös muualla kuin rakennuksissa ja ne tarvitsevat myös muita ympäris-
töjä. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat tulee tuntea, sillä niiden hävittäminen ja heikentäminen 
on luonnonsuojelulain 49§:n mukaan kielletty. Suomi on myös liittynyt Euroopan lepakoiden suojelusopi-
mukseen (EUROBATS) vuonna 1999. Sopimuksen mukaan lepakoiden tärkeitä ruokailualueita sekä siir-
tymä- ja muuttoreittejä tulee pyrkiä säästämään. Tämän mukaan lepakkoalueet luokitellaan luokkiin I –III. 
Luokka I tarkoittaa lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, joka on ehdottomasti säilytettävä ja sen hävittämi-
nen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Luokka II on tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti 
ja tämä alue tulee huomioida maankäytössä. Luokka III tarkoittaa muuta lepakoiden käyttämää aluetta. 
Tällainen alue on mahdollisuuksien mukaan huomioitava maankäytössä. Tehtävässä lepakkoselvityk-
sessä on huomioitava tämä luokittelu ja hyödynnettävä sitä kaavamääräyksissä. Alueelta on tavattu ai-
nakin vesisiippoja, viiksi- ja/tai isoviiksisiippoja, korvayökköjä ja pohjanlepakkoa.  
 
Lajien ja luontotyyppien jatkuvasti kiihtyvä väheneminen on tutkimusraporttien mukaan huolestuttavaa ja 
vaatii nopeita toimenpiteitä negatiivisen kehityksen pysäyttämiseksi. Välinpitämättömyyteen ja uhrauksiin 
ei ole enää varaa. Siitä kertoo globaalisti tieteellisin tutkimuksin todennettu ja paljon mediakeskustelua 
herättänyt lajien sukupuuttojen kiihtyminen. Eliölajit, elinympäristöt ja maisema ovat kaupunkilaisten ja 
viime kädessä Suomen kansalaisten yhteistä omaisuutta. Kaupungin alueella toimivat ekosysteemipal-
velut kuuluvat kaupungin vastuulle siinä kuin luonnonvarat ja terveyspalvelutkin. Ne on nähtävä voima-
varana, joista saadaan myös taloudellista hyötyä ekosysteemien toimintakyvyn säilymisen rinnalla. 
Ekosysteemipalvelujen kartoittaminen tai edes alkeellinen tunteminen edesauttaisivat niiden säilyttä-
mistä. Ekosysteemipalveluista lajien monimuotoisuus on yksi helpoimmin todennettavissa oleva.  
Virkistysarvoista ja esimerkiksi metsien hiilensidontakyvystä voidaan myös pitää kirjaa. Maankäytön 
muutokset ihmistoiminnan aikaisemmin vähän muuttamilla alueilla tulisi perustella äärimmäisen hyvin. 
Luonto tarvitsee monia alueita yleensä ihmistä enemmän. Yhdyskuntasuunnittelussa olisi luovuttava sel-
laisesta ajattelusta, että luontoarvojen menettäminen on hyväksyttävää. Vähäiselläkin menetyksellä 
saattaa olla ennalta arvaamattomia seurannaisvaikutuksia. Suunnittelussa tulisi yhä enemmän ottaa 
huomioon mahdollisuus tukea luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä alueilla. Ihmistoiminnot tulee 
kyetä sijoittelemaan niin, etteivät ekosysteemipalvelut vaarannu.  
 
Natura-arviointi on toistaiseksi karkean puutteellinen. Aiempi viittaus Harjattulan asemakaavan yhtey-
dessä tehtyyn arviointiin ei ole riittävä kuvaamaan näin ison suunnittelualueen kaikkia vaikutuksia. Ehdo-
tuksessa mainittua erillistä raporttia ei ole edelleenkään missään nähtävillä. Kaavaehdotus on myös Tu-
run kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n vastainen. Rakennemallin mukaan maankäyttöä tulisi suunni-
tella tukemaan jalankulkua ja pyöräilyä, ja asutusta tulisi ohjata palvelukeskuksiin. Tämä ei esitetyssä 
kaavaehdotuksessa nyt toteudu. Samoin ei toteudu rakennemallissa kuvattu kaavaehdotusta niukempi 
asukasmäärä; 500 uutta asukasta. Osayleiskaavan rakennemallia pidempi suunnittelun aikaskaala ei ole 
riittävä peruste asukasmäärän ylimitoitukselle. Kaava-alueelle suunniteltu asukasmäärän kasvu on liian 
suuri. Alueella ei ole kaikkia palveluja eikä edes päivittäistavarakauppoja. Kaava aiheuttaa autoliikenteen 
kasvua sekä kaava-alueella että sen ulkopuolella. Autoliikenteen kasvun haitat ovat selvittämättä. Ke-
vyen liikenteen väylävaraukset ovat riittämättömät, mikä on ristiriidassa Turun hiilineutraalisuustavoittei-
den kanssa; ne edellyttävät autoliikenteen vähenemistä ja pyöräilyn lisääntymistä.  
 
Suunniteltu asutuksen sijoittelu uhkaa virkistykseen ja luontoliikuntaan sopivia alueita. Ihmiset kaipaavat 
luonnossa liikkuessaan laajahkoja alueita, joissa on oikea metsän tuntu. Hiljaisuuteen hakeutuminen ja 
henkisen hyvinvoinnin tavoittelu vaikeutuvat pirstoutuvilla metsälaikuilla. Luonnonantimien keruu onnis-
tuu sekin vain kunnollisen kokoisissa metsissä, etenkin jos kerääjiä on alueella paljon. Vapaan rannan 



osuus kaava-alueella alittaa selvästi lain tavoitteet. Kaavoituksella ei saa enää yhtään enempää myön-
tää rantarakentamispaikkoja, jotka sulkevat rannan. Kyläalueiden ei tule ulottua rantaan asti, koska ne 
mahdollistavat rannan sulkeutumisen.  
 
Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksessa ei ole riittävästi, jos lainkaan, arvioitu vaikutuksia kasvi-
huonekaasupäästöihin ja ilmastoon. Ehdotuksessa todetaan lyhyesti, että tällaisia vaikutuksia on, mutta 
ei ole tarkennettu mitä vaikutukset ovat, miten ne ilmenevät ja miten negatiivisia vaikutuksia pyritään mi-
nimoimaan. Vaikutusten sanotaan liittyvän yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, energiatalouteen, 
luontoon ja luonnonvaroihin sekä ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Tarkemmin erittelemättä tämän 
asian toteaminen ei tuo kaavan toteuttamisen arvioinnille tarvittavaa informaatiota.  
 
Vastine: 
 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin arvioitava kaavan toteuttamisen ympäristövaikutukset. 
Yleiskaavan tarkoituksena on maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Tällöin vaikutusten arvioinnin ta-
voitetaso ei ole pienipiirteinen ja yksityiskohtainen. Yleiskaavalla luodaan puitteet yksityiskohtaiselle han-
kesuunnittelulle, jonka yhteydessä vaikutusarvioinnin taso tarkentuu. 
 
Osayleiskaavan luonnonympäristöä koskevat perustiedot on kerätty kattavasti kaavoituksen aloitusvai-
heessa Satavan ja Kakskerran arvokkaiden luontokohteiden kartoituksessa. Selvitys on edelleen hyvä 
perusta maankäytön suunnitteluun luonnonsuojelun näkökulmasta, koska käytännössä arvokkaita luon-
nonympäristöjä ei lyhyellä aikavälillä synny ilman ihmisen suorittamia hoitotoimia. Kaavan mahdollista-
man maankäytön vaikutusarviointia suhteessa ilmastonmuutokseen tehdään selvityksessä, joka raportoi-
daan erikseen osayleiskaavan liiteaineistona. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien eliölajiston muutosten 
yleisten kehityssuuntien tutkimus ei kuulu kaavan laatimiseen. Kaavoitettavan alueen ekosysteemipalve-
luista ei ole tehty erillistä kokonaisselvitystä. Selkeää työkalua ekosysteemipalvelujen kattavaan tarkas-
teluun ja niiden vaikutusarviointiin ei ole toistaiseksi esitetty kaavoitustyön tueksi. Ekosysteemiä säätele-
vistä palveluista hiilensidonta on osana ilmastovaikutusten tarkastelua, josta laaditaan erillinen selvitys. 
 
Alueen laajuuden ja kaavan tavoitteena olevan vähäisen rakennustehokkuuden vuoksi ei ole ollut tarkoi-
tuksenmukaista suorittaa alueellista lepakkokartoitusta. Lepakoiden suojelutavoitteet voidaan saavuttaa 
parhaiten hankekohtaisilla selvityksillä, jotka keskittyvät lepakoiden kannalta merkittäviin ympäristömuu-
toksiin kuten asemakaavahankkeet, laaja-alaiset metsänhakkuut sekä tieväylä- ja ulkovalaistushankkeet. 
 
Osayleiskaavan taustatietoina on käytetty ympäristöhallinnon tietoaineistoa uhanalaisten lajien ja luonto-
direktiivin liitteen IV a lajien osalta. Satavan ja Kakskerran alueilla tehdyt uhanalaisia perhosia koskevat 
selvitykset (vuosina 2010 ja 2018) on käyty läpi ja otettu huomioon osayleiskaavan suojelukohteiden tar-
kastelussa. Myös uhanalaisten perhoslajien potentiaaliset esiintymisalueet on otettu huomioon. Tausta-
aineistona on käytetty myös muita kaava-alueelta tehtyjä luontoselvityksiä, Turun kaupungin metsäsuun-
nitelmaa, METSO-kartoitusta 2012 sekä pitkäaikaisia saaristolinnustolaskentoja. Lähdeviittaukset ovat 
kaavaselostuksen liitteenä. Tietoja on täydennetty Turun kaupungin ympäristönsuojelun maastotarkistuk-
sin ja maastokartoituksissa kertyneellä aineistolla. Arvokkaat luonnonympäristöt on rajattu kaavakartalla 
luo-aluemerkinnällä. Luettelo kohteista ja kohdekartta on kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Alueesta tehty maisemasuunnitelma (2002) on edelleen käyttökelpoinen. Monet selvityksessä käsitellyt 
asiat ovat pysyviä tai muuttuvat hitaasti. Näitä ovat esim. maisemarakenne, maaperä, kasvillisuus, asu-
tushistoria ja maisemahistoria. Selvityksen valmistumisen jälkeen saarten maisemassa tapahtuneet 
muutokset ovat olleet sen verran pieniä, että koko selvityksen päivittäminen ei ole tarpeen. Osayleiskaa-
van laadinnassa on otettu huomioon mm. uudempi rakentaminen. Luontotietoa on tarkennettu ympäris-
tönsuojelun tekemien maastokäyntien avulla. Lisää tietoa alueen virkistyskäytöstä ja käytetyistä poluista 
on saatu internet-kyselyn avulla, joka oli avoinna vuodenvaihteessa 2018–2019. Tämä tieto on vaikutta-
nut osayleiskaavaehdotuksen merkintöihin. 
 
Saarten laajimmat metsät Satavan sisäosissa ja Kakskerran pohjoisosissa on osoitettu MU-1-merkin-
nällä, joka turvaa niiden säilymisen. 
 
Satava-Kakskerran rannat ovat jo pitkälti täyteen rakennettuja, eikä vapaan rannan tarpeeseen ole help-
poja ratkaisuja. Osayleiskaava ei mahdollista rannoille juurikaan uusia rakennuspaikkoja. Kaikki kaupun-
gin omistamat rannat säilyvät yleisessä virkistyskäytössä. Osayleiskaavan toteutuminen tuo myös ylei-
seen virkistyskäyttöön myös kaksi uutta rannanosaa Satavan länsiosissa. Näistä toinen sijoittuu Anna-
lanlahdelle Airiston rannalle. 
 



• Lisätään viittaukset Satava-Kakskerran osayleiskaava-alueelta tehdyistä ja tausta-aineistoina 
käytetyistä luontoselvityksistä osayleiskaavan aineistoihin. 

• Lisätään ilmastovaikutusten arviointi yleiskaavan selvityksiin. 

• Osayleiskaavan vaikutukset Rauvolanlahden Natura 2000-alueeseen arvioidaan LSL 65 §:n edel-
lyttämällä tavalla ja liitetään arviointiraportti yleiskaavan selvityksiin. 

 

Muistutus 3: Kakskertaseura 
  
Kakskertaseuran muistutus Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksesta 
 
Kakskertaseura kaupungin suurimpana kaupunginosayhdistyksenä edustaa koko nyt kaavoitettavaa alu-
etta sekä sen kaikkia asumismuotoja ja väestöryhmiä, jolloin myös erilaiset näkemykset ovat päässeet 
esiin ja on tuotu mukaan valmisteluun.   
 
Yleisenä kommenttina Kakskertaseura toteaa, että saarien kaavoituksen lähtökohtana olleet Kaupungin-
hallituksen hyväksymät tavoitteet kaavoitukselle mm. väljyydestä, saaristomaisuuden näkymisestä ja 
luonnon erityisten arvojen säilymisestä, virkistysmahdollisuuksien kehittämisineen, ovat olleet myös 
asukkaiden toiveiden kärjessä.  Suurelta osin kaavaehdotus vastaa näihin tavoitteisiin ja toiveisiin ja 
Kakskertaseura kiittää valmistelijoita hyvästä yhteistyöstä. Joitain tarkistustarpeita nostamme kuitenkin 
vielä esille seuraavasti:   
 

− Satavan itäisen osan asemakaavoitettavan alueen laajentumista seura pitää ongelmallisena, mi-
käli se vähentää kaavan tavoitteiden mukaisen saaristomaisuuden näkymistä alueella.  Suunnit-
telun lähtökohdaksi pitäisikin selkeästi määritellä ne keinot, millä saaristomaisuus tyypillisine ele-
mentteineen saadaan toteutettua myös AP-1 alueelle. Rakentamisen mittakaava, materiaalit, vä-
ritys, väljyys, saaristoluonto ja mm. valaistuksen maltillisuus ovat asioita, joihin pitäisi kiinnittää 
erityistä huomiota. Kakskertaseura esittää, että kaavamerkintä AP-1 muutetaan muotoon ’Alue 
on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi saaristomaiseksi asuinalueeksi.’  

 

− Osayleiskaavan valmisteluaineistossa on ollut mukana maisemasuunnitelma, jonka osana on esi-
tetty myös ”Alue-ekologinen” kartta, jossa mm. on selvitetty hirvieläinten hyvin tunnetut ikiaikaiset 
kulkureitit ja pääasialliset oleskelualueet saarilla. Asukaspalautteen perusteella näitä kulkureittejä 
on valitettavasti nyt epähuomiossa pahoin tukittu mm. liian tiiviillä AT-kylärakentamisella. Kaks-
kertaseura esittääkin, että tähän asiakokonaisuuteen tehdään vielä tarpeelliset lisäselvitykset ja 
korjausmerkinnät väljennyksineen kaavakarttaan.  

 

− Kakskerranjärven suurin saari ns. Isosaari tai Käärmesaari on asumaton, koskematon ja luonnol-
taan erityisen kiehtova saarikokonaisuus sisältäen mm. useita ”saunamökin kokoisia muurahais-
kekoja” (asukaspalautetta). Tämän saaren kaavamerkintä on syytä palauttaa SL-alueeksi, jona 
se on vuosikymmeniä ollutkin eriasteisissa kaavoissa ja kuten se oli osayleiskaavaluonnoksessa-
kin.   

 
Vastine: 
 
Satavan itäosa 
 

• Lisätään kaavamerkintään AP-1 muotoilu Pientalovaltainen saaristomainen asuntoalue. 

 
Hirvien kulkureitit 
 
Ks. vastine muistutukseen 31. 
 
Isosaari/Käärmesaari 
 
Käärmesaari on kokonaan luo-aluetta sekä lisäksi kaupungin omistamaa aluetta. Ely-keskuksen kannan 
mukaan SL-alueiksi voidaan osoittaa yleiskaavassa vain sellaisia alueita, jotka on tarkoitus rauhoittaa 
luonnonsuojelulailla. Maanomistajalla on mahdollisuus hakea luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta 
luonnonsuojelualueeksi. Tämä edellyttäisi Turun kaupungilta sitovaa päätöstä alueelle tehtävästä rauhoi-
tushakemuksesta kaavan hyväksymisvaiheessa. 
 



Käärmesaaren kaavamerkinnäksi on syytä vaihtaa VL-1, koska VL-1-alueilla vaaditaan maisematyölupa, 
toisin kuin MU-1-alueilla, ja koska aluetta ei ole tarkoitus käyttää puuntuotantoon. Turun kaupungin met-
säsuunnitelmassa Käärmesaareen on osoitettu täydellinen toimenpidekielto. 
 

• Muutetaan Käärmesaaren merkintä MU-1-alueesta VL-1-alueeksi, koska alueeseen ei kohdistu 

puuntuotannollisia tavoitteita ja koska se voi tästedeskin toimia asukkaiden lähivirkistysalueena. 

• Lisätään VL-1-merkintään maininta tarvittavasta maisematyöluvasta. 

 

Muistutus 4: Satavan Pientaloyhdistys 
 

Satavan Pientaloyhdistyksen muistutus Turun kaupunginhallituksen päätökseen hyväksyä Sa-
tava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus 24.4.2019 päivätyssä muodossa ja asettaa sen yleisesti 
nähtäville  
 
Kaupunginhallitus on asettanut tavoitteekseen (tärkeimmät poimittuna) 
  

A. Hyvä ympäristö ottamalla huomioon nykyinen asutus, asutushistoria ja saaristomainen asuinym-
päristö.  

 
B. Merellisen vetovoiman lisääminen, viherverkoston säilyminen kehittäminen sekä Kakskerranjär-

ven virkistysarvojen kehittäminen. 
 

C. Tavoitteena on määritellä ne kyläalueet, joilla voidaan jatkossa tehdä suunnittelutarveratkaisu sa-
malla kertaa useamman kuin yhden rakennuspaikan osalta.  

 
D. Haja-asutuksen kehittäminen eheyttävästi ja yhteisöllisyyden edellytysten ylläpitäminen.  

 
Kaupunginhallitus on päätynyt äänestyksien jälkeen esittämään 1. Kakskerran AP-1 - alue muutetaan 
AT-1 -alueeksi, 2. Satavan pohjoisosan AP-aluetta lisätään liitekartan mukaisesti.  
 
Suomeksi tämä tarkoittaa, että kaupunginhallitus poistaa Hylkilahdesta AP-1 alueen ja laajentaa Mäen-
pään Ap-1 aluetta. Tämä tarkoittaa asukkaiksi muunnettuna 230 asukasta siirretään Mäenpään AP-1 
alueelle, jossa jo olevien 90 asukkaan ja suunnitellun 500 asukkaan määrä kasvaa 820 asukkaaksi.  
Edellä lausuttu on perusteltu vain toteamalla, että Tämä korvaa Kakskerran pohjoisosasta poistetun AP-
alueen,  
 
Yhdistyksen näkemyksen mukaan perustelu on kestämätön, mikäli kaupunginhallituksen osayleiskaava 
esityksen tavoitteet, jotka ovat kirjattu edellä avoimeksi, otetaan vilpittömästi lähtökohdaksi. Yhdistyksen 
mielestä asiassa voidaan kysyä mitä on korvattu ja kenelle ja miksi.  
 
Fakta on, että em. rakentamispaikkojen sijoittaminen Mäenpään alueelle on enemmänkin kuin tiivistä 
rakentamista.  
 
Vaikka asukasmäärä olettama lähtisi nelihenkisistä perheistä tarkoittaisi, se esim. Mäenpään alueella n. 
60 uutta rakennuspaikkaa. Niiden sijoittaminen ko. alueelle entisten jo kaavaehdotuksessa olevien li-
säksi johtaisi yhdistyksen näkemyksen mukaan melkoisen tiiviiseen 
rakentamiseen. 
 
Mitä kylämäisyydellä tarkoitetaan, on täysin subjektiivinen näkemys. Kaavaehdotuksessa Satavan itäi-
nen alue ja Marielund poikkeaisivat tulevaisuudessa saarten muiden osien kylämäisyydestä, mikäli em. 
rakentamispaikka määrät toteutuvaisivat . Ne poikkeavaisivat niin paljon, että niiden kohdalla puhuttaisiin 
Satavan saarella sijaitsevista lähiöistä "Mäenpää" ja "Marielund" 
 
Yhdistys pitää kiinni kaupunginhallituksen lähtökohta tavoitteista; kylämäisyys tarkoittaa sitä, että raken-
nuspaikkoja on lisättävä nykyisten jo olemassa olevien ja selvityksissä todettujen kylien ympäristöön 
 
Yhdistyksen käsityksen mukaan rakennusoikeuksien määrän lisäys tulisi näkyä nykyisten kylien ympäris-
tössä. Kaavoituksen tulisi tukea niiden kasvua. Näin kaupunginhallituksen edellä mainitut tavoitteet olisi-
vat toteutettavissa. 



Viime mainitusta lähtökohtaan nojautuen, yhdistys toteaa, että osayleiskaava ehdotuskartassa 
(24.4.2019) oleva Satavan itäpään AP-1 alueelta kevennettäisiin rakennuspaikkoja. 
Nämä rakennuspaikat lisättäisiin AT-1 alueille eli nykyisille kylille. Osayleiskaava ehdotuskartalla 
(24.4.2019) Kakskerran Hylkilahden/Höyttisten alueella sijaitseva AP-1 alue tulisi säilyttää. 
 
Kylämäisyys kaavan kulmakivenä, asettaa kunnianhimoiset vaatimukset tulevalle tarkemmalle kaavalle 
ja aluetta koskeville rakentamismääräyksille. Ruutukaava romukoppaan, vain harjakattomaiset uudet ra-
kennukset (toki tasakattoja näkee saarilla jo nyt), venevajojen kunnostaminen sallittava ja kannustettava, 
uusien rakentaminen tiukkojen määräysten mukaisiksi= vanhojen mallien mukaisiksi sallittava (kuten 
Ruotsissa nykyisin on), jopa pienimuotoinen "kanava kaupunginosa" voisi olla mahdollista huom. asu-
kasmäärä tavoitteen sisäIlä. Tämä voisi olla Kakskerran Höyttisten alue. 
 
Nykyinen ehdotus tukee vain kaupunginhallituksen yhtä tavoitetta; nykyaikaisen asemakaavoitus- ja ra-
kentamistavan kehittäminen sekä vastaaminen asumistoiveisiin. Kuinka viime mainittu toive on johdettu 
ja mistä tutkimuksesta ei välttämättä jo tehdyistä selvityksistä ilmene. 
 
Kaupungin hallitus on myös päätöksessään osayleiskaavan laatimisen sisällölliseksi ja laadulliseksi ta-
voitteeksi asettanut vesi- ja jätevesihuollonosalta seuraavia asioita; 
 
A. Seuraavat vuosikymmenet Satava-Kakskerran vesihuolto voisi tukeutua 
ensisijaisesti vesiosuuskuntaan toiminta-alueiden rajapintojen lähestyessä toisiaan Satavan alueella 
vasta 2030-luvulla. 
B. Satava-Kaskerran yleiskaavan valmistelun tulee painottua laadullisiin tekijöihin ja suunnittelussa tur-
vata monimuotoinen saarille sopiva asuminen. Lisäksi tulee välttää tarpeettoman raskaita infrastruktuuri-
kustannuksia ja vesihuoltolaitosten päällekkäisiä vesi- ja jätevesiratkaisuja 
 
Yhdistys lähtee edellä lausuttuun viitaten siitä, että Satava-Kakskerran vesi- ja jätevesi asia on ratkais-
tava ennen osayleiskaavan lopullista päätöstä niin, että toimijana vesi- ja jätevesiratkaisussa on kunta tai 
kunnallisessa suorassa omistuksessa oleva vastuullinen toimija. 
 
Tähän järjestelmään liittyvän yksittäisen tahon kustannus ei saa muodostua suuremmaksi, kuin mitä lii-
tyntä on sillan toisella puolella Hirvensalossa. Muunkaltainen ratkaisu kustannuksineen olisi vastoin kun-
talaisten keskinäistä tasavertaisuutta. 
 
Vastine: 
 
Hylkilahden ja Satavan itäosan AP-1- ja AT-1-varaukset 
 
Yleiskaavaehdotukseen sisältyi AP-1-pientaloaluevaraus Hylkilahteen Kakskerrantien molemmin puolin. 
Lautakuntapäätöksen mukaisesti alue muutettiin AT-1-kyläalueeksi. Vastaavasti Satavan itäosissa AT-1-
aluetta muutettiin lautakuntapäätöksen mukaisesti AP-1-alueeksi. 
 
Satavan itäosan uusi AP-1-varaus sijoittui yhdyskuntarakenteen kannalta huomattavasti keskeisemmälle 
paikalle kuin Hylkilahden aiempi AP-1-varaus. Asemakaavoituksen aikanaan käynnistyessä Satavan itä-
päästä lähtien on yhdyskuntarakenteen kannalta edullisempaa, että asemakaavoitettavat alueet sijaitse-
vat lautakuntapäätöksen mukaisilla paikoilla. 
 
Hylkilahden AP-1-varauksen palauttaminen osayleiskaavaan ei ole perusteltua mm. infrastruktuurin 
puuttumisen ja asemakaavan mukanaan tuoman investointitarpeen takia. Satavan itäosien otollisempi 
sijainti on peruste säilyttää alueen AP-1-merkintä nykyisen laajuisena. 
 
Alueiden tiiveys 
 
Osayleiskaavaehdotuksessa Hylkilahden AP-1-alueen pinta-ala oli yhteensä 7,5 hehtaaria. Kaavaehdo-
tuksessa tälle alueelle oli kaavailtu yhteensä n. 200 uutta asukasta. Satavan itäosien AP-1-alueen laa-
jennus kasvatti asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta yhteensä n. 52 hehtaarilla. Jos asemakaavoi-
tettavaksi tarkoitettujen alueiden asukastavoitteet pysyvät ehdotuksen mukaisena, AP-1 alueen laajen-
nuksesta tulee väljempi valmistuessaan kuin millainen Hylkilahteen esitetystä AP-1-alueesta olisi tullut. 
  
Asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet tulevat olemaan rakenteeltaan tiiviimpiä kuin AT-1-kyläalueet. 
Asemakaavan aluetehokkuus on kuitenkin hyvin maltillinen ja antaa liikkumavaraa toteuttaa väljää pien-



taloasumista alueen luonnonarvot huomioiden. Mm. Hirvensalon asemakaavoitetuilla alueilla aluetehok-
kuus on suurempi kuin Satavan tulevilla AP-1-pientaloalueilla. Myös pääosa Pohjois-Turun pientaloalu-
eista on aluetehokkuudeltaan Satavaan esitettyä tehokkaampia.  
  
Nykyisten kyläalueiden täydennysmahdollisuuksien lisääminen 
 
Haja-asutustyyppisten AT-1-kyläalueiden täydentäminen perustuu suunnittelutarveratkaisuihin. Alueiden 
luonteen tulee pysyä kaavan hengen mukaisesti harvaan asuttuina kylämäisinä alueina, eikä mahdolli-
suuksia näiden alueiden täydentämiseen ei ole syytä enää ehdotuksen mukaisesta lisätä.  
 
Asutuksen lisääminen kyläalueille niin, että tarve yhdyskuntateknisten järjestelmien toteuttamiselle ylit-
tyy, asettaa kunnalle vaatimuksen näiden alueiden asemakaavoittamisesta. Tällaista kehitystä ei pidetä 
tarkoituksenmukaisena. Asemakaavoituksen myötä syntyvät taajamatoimintojen alueet tulevat olemaan 
eittämättä rakenteeltaan tiiviimpiä, kuin mitä muistuttaja kyläalueilta toivoo.   
  
Rakentamisen laadullinen ohjaus 
 
Osayleiskaavan yleismääräyksillä pyritään laadullisesti ohjaamaan rakentamista saarten ominaispiirteet 
säilyttäen.  Yleiskaava toimii asemakaavoitusta ohjaavana, joten myös yleiskaavan laadulliset määrittelyt 
otetaan huomioon tarkemmassa suunnittelussa. 
 
Vesi- ja jätevesihuolto 
 
Kakskerta-Satavan vesiosuuskunta on hakenut toiminta-alueen vahvistamista. Kaupunginvaltuusto on 
12.11.2018 hylännyt hakemuksen. Satava-Kakskerran osalta jätevesien käsittely muilla kuin asemakaa-
voitettavaksi tarkoitetuilla alueilla perustuu jatkossakin nykyisenkaltaisiin ratkaisuihin. Jätevesien käsit-
tely toteutetaan joko kiinteistökohtaisilla puhdistusjärjestelmillä tai liittymällä osuuskunnan paineviemä-
riin.  
  
Satava-Kakskerran alueella puhtaan veden toimittaja on Turun Vesihuolto Oy.  Satava-Kakskerran saa-
ret eivät kuulu nykyiseen vesihuollon toiminta-alueeseen, ja alueelle vesi tarjotaan palveluperiaatteen 
mukaan.  Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen rajausta ei olla näillä näkymin saarilla kasvattamassa. 
  
Turun Vesihuolto Oy toteaa lausunnossaan, ettei sillä ole nykyisellään mahdollisuutta tarjota puhdasta 
vettä toimitettavaksi kuin yksittäistapauksissa ja että useat osayleiskaavan mukaiset asemakaavan ulko-
puoliset kohteet ovat sellaisia, että talousveden toimittaminen niihin ei ole mahdollista. AT-1- ja M-1-alu-
eiden mahdollinen täydentävä rakentaminen toteutetaan suunnittelutarveratkaisuin. Vesihuollon ratkaisut 
selvitetään lupaa haettaessa. Jos Turun Vesihuolto Oy ei kykene edellä mainituista syistä toimittamaan 
puhdasta vettä alueelle, veden saanti tulee toteuttaa kiinteistökohtaisin ratkaisuin.  
  
Turun Vesihuolto Oy toteaa myös, että saarten pienen asukasmäärän ja pitkien etäisyyksien vuoksi vesi-
huollon kustannukset ja maksut alueen asukkaille tulevat muodostumaan korkeiksi.  Kunnan perimiä 
maksuja määriteltäessä noudatetaan laissa ja asetuksissa säädettyjä määräyksiä ja viranomaisten oh-
jeissa annettuja periaatteita. Mikäli laista tai säännöksistä ei muuta johdu, maksuja määriteltäessä ote-
taan huomion yhdenvertaisen kohtelunperiaate, aiheuttajaperiaate ja kustannusvastaavuus. Maksut voi-
vat olla esim. eri käyttäjäryhmille tai käyttäjille erilaisia.  
  
Alueen vesihuollon järjestämisellä on eittämättä vaikutuksensa rakentamisen mahdollisuuksiin alueella. 
Kyseessä ei kuitenkaan ole sellainen osayleiskaava, jota voi suoraan käyttää rakennusluvan myöntämi-
sen perusteena.  
 

Muistutus 5 (allekirjoittaneita 42 kpl) 

 

Satava Kakskerta osayleiskaava  
Muistutus  
 
Me allekirjoittaneet toivomme ao. kaavasta päätettäessä huomioitavan esille tuovamme muutosehdotuk-
set. 
 



Turun kaupungin vahva tahtotila Satava Kakskerta kaavan suunnittelussa ja eteenpäin viemisessä on 
ollut toteuttaa ko saarissa ns. kylämäistä rakentamista. Tämä tahtotila ei nykyisessä kaavaehdotuksessa 
pääse toteutumaan. Satavan ns. ltäosa on entisestään tiivistetty edellisestä kaavaversiosta. Höyttisten 
alueelle osoitettu kylämäinen keskittymä on siirretty Satavan itäosaan, kuormittamaan sen jo ennestään 
suunnitelmissa olevaa tiiveyttä. tämä on väärä pyrkimys. Satavalaisilta on tullut kaavasuunnittelun kulu-
essa useita ehdotuksia, miten kaupungin edellyttämää saaristokylämäistä aluerakentamista Satava 
kakskerrassa pitäisi toteuttaa. Kaupungin virkaelimethän ovat usein painottaneet kaupunkilaisten kuule-
mista aluerakentamisen suhteen. Sitä paitsi, virkamiehet viimeisimmissäkin kaavaesittelyissä Satavan 
asukkaille, ovat tuoneet esille kaavaehdotuksia, joissa on suurta ristiriitaa nykyisen kaava-ehdotuksen 
suhteen. Siitä voi jopa ajatella, että satavalaisia on johdettu tältäosin harhaan 
 
Mielestämme kylämäisyys, ja kylämäinen rakentaminen Satavassa voisi totetua siten, että kevennetään 
Satavan itäosan taajuutta hieman, ja lisätään muiden Satavaan osoitettujen kylämäisten alueiden mitoi-
tusta. Eli päinvastoin, kuin nykyisessä ehdotuksessa jossa Höyttisiin osoitettu kyläalue on otettu kaava-
ehdotuksesta pois, ja se on lisätty Satavan itäosaan. Eli Höyttisten kyläkokonaisuus palautetaan Sen li-
säksi kylämäisyyttä pitää tukea kaavamääräyksillä. Uudisrakennusten muodoilla voi tukea saaristoarkki-
tehtoonista kuvaa. Lisäksi edellisessä kaavaehdotuksessa ollut ranta-alue Tupavuorentieltä Satavan sil-
lan suuntaan pitää palauttaa kaavamerkintään AT-1, ainakin Korkonkujalle saakka, mahdollisesti siinä 
olevan lahden itäpuolelle. Alueelle rakentuvan infran, tiet, valaistus yms. pitää tukea saaristomaisuutta. 
Tiet ei viivotinsuoria, vaan maaston mukaan polveilevia jne. Lisäksi itäosaan pitäisi voida lisätä viheralu-
eita. Edelleen itäosasta puuttuu asukkaiden yhteisiä tiloja, alueita, jossa asukkaat voivat toteuttaa yhtei-
söllisyyttä. Esim. lasten leikkipuisto, pelikenttä harrastustoimintaan, jossa myös saarelaisilla olisi mahdol-
lista harjoittaa pienimuotoista toritoimintaa, so myydä esim. Puutarhatuotteitaan. 
 
Saarten tarvitsema, sinne rakentuva infra, vesi (puhdasvesi, jätevesi)! Me allekirjoittaneet saarelaiset ha-
luamme painottaa ko. asiassa seuraavaa. Kun nyt päättäjät ovat tekemässä päätöstä saarten kaavoitta-
misesta, niin ennenkin ko. kaavapäätöstä voidaan lähteä toteuttamaan, pitää kaupungin määritellä inf-
rasta (vesi, viemäri) vastaava taho. Mielestämme se ei voi olla mikään muu, kuin Turun Kaupungin vesi 
ja viemärilaitos. Sen pitää olla taho, jolla on tällaisen infran tekemiseen rittävä taito ja resurssit, joka to-
teuttaa sen riittävän tasokkaasti ja johon saaren asukkaat voivat luottaa. Myös saarilla jo olevat vanhat 
kiinteistöt pitää voida liittää rakentuvaan vesiverkostoon, kaupungissa yleisesti olevin taksoin. Jos alu-
eella jo toimiva vesiosuuskunta saa ko. infrassa jokin roolin, sen pitää ehdottomasti olla alisteinen Turun 
Kaupungin ao. laitokseen. 
 
Turun Kaupungilla on nyt ainutkertainen tilaisuus tehdä Satava Kakskertaan sellaista kaavoitusta, joka 
positiivisuudella huomioidaan koko Suomessa. Saaristokylämäisyys, rittävän kunnianhimoisesti ja kor-
keatasoisesti, ei liian tiheästi toteutettuna, antaisi myönteistä imakoa Turulle. Kun Satava Kakskerta on 
saanut kaavan, toista samanlaista merellistä kokonaisuutta ei enää tule Turussa. 
 
Vastine: 
 
Asemakaavoitettujen alueiden sisäisten viheralueiden ja yleisten alueiden suunnittelu sekä tiestön kaare-
vuus tai suoruus ovat tarkemman suunnittelutason kysymyksiä. Muilta osin muistutukseen on vastattu 
vastineessa 4. 
 

Muistutus 6 (allekirjoittaneita 17 kpl) 
 
Satava Kakskerta osayleiskaava 
 
Me allekirjoittaneet Turun Satavan saaren asukkaat, .haluamme että Satava Kakskerta kaavoituksessa 
tonttiemme osalta pitäydyttäisiin alkuperäisessä arkkitehti Aholan kaavaehdotuksessa olevaan kaava-
merkintään AT1. Muilta osin odotamme, että ko. Kaavoituksessa vahvasti huomioitaisiin  
Satavan Pientaloyhdistyksen toiveet em. kaavoituksen osalta. Mm. se, että koko ranta-alue Tupavuoren-
tien alueelta Satavan sillalle palautetaan Kaavamerkintään AT-1. Painotamme lisäksi, että emme halua 
kiinteistöveron korottuvan kaavoituksesta johtuen tonttiemme osalta. Kiinteistövero on jo nykyisellään 
sietämättömän korkea. 
 
Vastine: 
 



Osayleiskaavaratkaisuilla ei ole vaikutusta alueen kiinteistöveron suuruuteen. Muilta osin muistutukseen 
on vastattu vastineessa 4. 
 

Muistutus 7 
 
Muistutus Kaupunkiympäristötoimialalle koskien Satava- Kakskerran osayleiskaavaa.  
 
Hei, olemme tehneet esisopimuksen kahdesta tontista jo toukokuussa 2019 ja koska olemme jo vuosia 
asioineet Olavi Aholan kanssa näissä tonttiasioissa eikä hän nähnyt mitään estettä luvan saamiseksi näi-
hin tontteihin, olemmekin nyt ymmällämme kun toinen tontin ostajista ilmoitti meille että asemakaava-
alueen raja on juuri tonttien kohdalla ja näin ollen lupaa ei kuulemma saisikaan vuosiin ja hän on  
jo aloittanut suunnittelemisen. 
 
Pyydämmekin nyt että asemakaava-alueen rajaa siirrettäisiin niin että kyseiset tontit kuuluisivat kyläalu-
eeseen missä ne olivat aiemminkin. 
 
Tontista jonka kiinteistötunnus on 853-517-1-196 on tarkoitus myydä (nimi poistettu) ja (nimi poistettu) 
molemmille noin 7000m2 määräalat. Liitteenä kartta tonteista.  
 
Olemme keskustelleet pitkään Olavi Aholan kanssa myös muistakin tonteista joihin jo katsottiin raken-
nuspaikkoja ja Ahola sanoi että mitään estettä lupien saamiselle ei pitäisi olla, nyt nämä tontit kuitenkin 
ovat asemakaava-alueella ja pyydämmekin kaupungilta huojennusta niin että näihin kyseisiin tontteihin 
saadaan luvat hyvinkin pian tai ne palautetaan takaisin kyläalueeksi. Tonttien kiinteistötunnukset ovat: 
853-517-1-179 ja 853-517-1-148.  
 
Liite: Karttaote tapahtumasta 9.11.2018 Rekisteriyksikkö 853-517-1-196 Uusikylä 
 
Vastine: 
 
Suunnitellut tontit sijaitsevat aivan lautakunnan päätöksen mukaisesti muutetun AP-1-alueen rajalla. Alu-
een länsipuolelle on osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu AT-1-kyläaluetta. Molemmat alueet on 
osayleiskaavassa osoitettu asuinrakentamiseen. Suunniteltu rakentaminen ei vaikeuta tulevaa asema-
kaavoitusta. 
 

• Muutetaan ehdotuksen mukaisesti kiinteistön 853-517-1-196 osa AT-1-kyläalueeksi. 
 
Kiinteistöstä 853-517-1-179 osa sijaitsee jo nyt osayleiskaavaehdotuksen AT-1-kyläalueella. Kyläalueelle 
tapahtuva rakentaminen edellyttää hyväksyttyä suunnittelutarveratkaisua, jossa rakentamisen edellytyk-
set todetaan. Muu osa kiinteistöstä on perusteltua säilyttää AP-1-alueena, koska se sijaitsee keskeisellä 
osalla tulevaisuudessa asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta. 
 
Kiinteistö 853-517-1-148 sijoittuu lautakunnan päätöksen mukaisesti muutetulle AP-1-alueelle. Alue on 
kaupunginhallituksen päätöksen mukaan muutettu AT-1-alueesta AP-1-alueeksi, joka rakentuakseen 
vaatii asemakaavan. Perusteluja sen muuttamiseksi takaisin kyläalueeksi ei ole. Alueen rakentaminen 
tulee toteuttaa osana tulevaa asemakaavoitusta, jotta turvataan asemakaavoitettavan alueen järkevä 
toteuttaminen. Kyseinen kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla AP-1-alueen keskellä, joten sen rakenta-
minen nyt vaikeuttaisi alueen tulevaa asemakaavoitusta.  
 

Muistutus 8 (allekirjoittaneita 2 kpl) 
 
Kaupunkiympäristötoimialalle muistutus Satava-Kakskerran osayleiskaavasta 
 
Olemme tehneet määräalasta esisopimuksen 31.5.2019 (kiinteistötunnus 517.1.196) ja suunnittelutarve-
ratkaisuhakemus omakotitalolle jätetty 10.6.2019. 
Selvitimme ennen hakemuksen jättämistä, että mitään estettä rakentamiselle ei ole ja Olavi Aholan 
myönteisen lausunnon perusteella aloitimme suunnittelutyöt, jotka ehtivät edetä jo pitkälle. 
Nyt uudessa osayleiskaavassa kaava-alueen raja myötäilee tonttimme rajaa, tonttimme ollen rajan sisä-
puolella.  
 



Ehdotus:  
Esitämme, että kaava-alueen rajaa siirretään niin, että tonttimme jäisi asemakaavoitettavaksi tarkoitetun 
alueen ulkopuolelle ja kuuluisi kyläalueeseen. 
 
Liitteet: 
Kartta 
 
Vastine: 
 
Ks. vastine muistutukseen 7. 
 

• Muutetaan ehdotuksen mukaisesti kiinteistö 853-517-1-196 osaksi AT-1-kyläaluetta. 
 

Muistutus 9 (allekirjoittaneita 2 kpl) 
 
 
MUISTUTUS 
 
Muistutuksen kohde: Satava-Kakskerran osayleiskaava 
Kiinteistö: 853-5 L7-1-196 ( Uudenkyläntien varreIla) 
 
Olemme tehneet määräalasta esisopimuksen 31.5.20L9 (kiinteistötunnus 517.1.196) ja jättäneet suunnit-
telutarveratkaisuhakemuksen omakotitalolle kaupungille 10.6.2019. 
 
Selvitimme ennen hakemuksen jättämistä, ettei esteitä rakentamiselle olisi ja Olavi Aholan myönteisen 
lausunnon perusteella aloitimme suunnittelutyöt, jotka ehtivät edetä jo hakemusvaiheeseen. Tarkoituk-
semme on jatkaa alueen kylä mäistä rakentamista. 
 
Nyt uudessa osayleiskaavassa kaava-alueen raja myötäilee tonttimme rajaa, tonttimme sijaiten kaava-
alueen sisäpuolella. 
 
EHDOTUS: 
Esitämme, että kaava-alueen rajaa siirretään sen verran, että tonttimme jäisi asemakaavoitettavaksi 
tarkoitetun alueen ulkopuolelle ja kuuluisi kyläalueeseen (AT-1), mahdollistaen rakentamisen tontil-
lemme. 
 
Liite: Kartta 
 
Vastine: 
 
Ks. vastine muistutukseen 7. 
 

• Muutetaan ehdotuksen mukaisesti kiinteistö 853-517-1-196 osaksi AT-1-kyläaluetta. 
 

Muistutus 10 
 
(Sis. kaksi karttaliitettä) 
 
Viite: Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotus  
 
Kiinteistö: Rauhalinna 853-418-1-90  
 
Kiinteistön kokonaisala on n. 10,17ha. Nykyinen maatilakeskus on merkitty AM-1 merkinnällä ja vierei-
nen metsäalue M-1 alueeksi. Käsitykseni mukaan laajan kiinteistöni rakennusoikeus Iisääntyisi ainoas-
taan yhdellä rakennuspaikalla, nykyisen talouskeskuksen lisäksi. Kiinteistö sijaitsee Satavan itäosassa, 
lähellä Hirvensaloa ja Turun keskustaa. Rakennusalue sijaitsee lisäksi maantien läheisyydessä ja vesi-
osuuskunnan viemäri sijaitsee noin 150m päässä. Näin ollen infrastruktuuri on valmiina ja lisärakentami-
nen ei vaadi suuria panostuksia. Lisäksi minulla on kaksi poikaa, jotka olisivat kiinnostuneita rakenta-
maan maatilan alueelle.  



 
Edellä todetun perusteella olisi järkevää muuttaa talouskeskuksen varaus AM-1 => kyläalueeksi AT-1, 
lisäksi aluetta voisi laajentaa vähäisesti liitekartan mukaisesti reiluun kahteen hehtaariin, jolloin myös toi-
vottu lisärakentaminen mahdollistuisi. Tällä tavalla myös Hennalan kyläalue Iaajenisi yhtenäisemmäksi 
alueeksi. 
 
Vastine: 
 
Osayleiskaavassa kaikki maatilojen talouskeskukset ovat merkitty merkinnällä AM-1 Maatilojen talous-
keskusten alue. Tiedossa olevien talouskeskusten alueet on huomioitu tällä merkinnällä nykyisen maata-
loustoiminnan edellytysten turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Rauhalinnan AM-1-merkintää ei siis ole 
aiheellista muuttaa. 
 
Kakskerrantien eteläreunaan on Satavan itäosissa rakentunut helminauhamaisesti asuinrakentamista. 
Osa tästä asutuksesta on osayleiskaavassa huomioitu merkinnällä AT-1 Kyläalue. Osa asutuksesta taas 
sijoittuu M-1-alueelle. Osayleiskaavaa on perusteltua muuttaa siten, että molemmat asutuskeskittymistä 
sijoittuvat AT-1-alueelle. Tällöin AT-1-alue kattaa myös Rauhalinna-tilan pohjoisosan. 
 

• Muutetaan Kakskerrantien eteläreunan M-1-kaavamerkintä AT-1-merkinnäksi. 
 

Muistutus 11 (allekirjoittaneita 2 kpl) 
 
HUOMAUTUS SATAVA-KAKSKERTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEEN 
 
Me Kaivoisten saunatie 18 ja 20 tonttien (nrot 438-1-171 ja 438-1-156) omistajat olemme huolestuneina 
seuranneet kaavoituksen etenemistä viereisellä uusipelto nimisellä tontilla. Kyseinen tontti on ollut vuosi-
kymmeniä ensin kaalipeltona ja sittemmin omenatarhana. Pelto laskee etelästä pohjoiseen mentäessä ja 
sitä ympäröi syvä oja. Tähän samaan ojaan johtavat Kaivoistentien varrella olevat rakennukset kaiken 
hulevetensä.  
 
Jo vuosikausia tästä on muodostunut todellinen ongelma joka keväisen tulvien myötä. Lisääntyneen ra-
kentamisen myötä hulevedet eivät imeydykään enää maahan, vaan virtaavat suoraan ojaan ja siitä ton-
teillemme. Tonttiemme läpi kulkee kaksi ojaa, joissa osa vedestä virtaa vuolaasti suoraan mereen pilaten 
uimarantamme, osan vedestä kääntyessä talomme eteen. 
 
Uudessa kaavaehdotuksessa on ansiokkaasti jätetty vihervyöhyke pellon keskikohdalle, mikä liittää kor-
keammalla olevan metsäalueen tiekunnan yhteiseen ranta-alueeseen. Viheralueen pohjoispuolelle on 
kuitenkin lisätty tonttimme rajalle uusia asuintontteja, joiden hulevedet päätyvät siis jälleen tontillemme ja 
rantaamme. Vaadimmekin täten, että nämä Uusipelto-tontin pohjoispään rakennusalueet muutetaan 
myös vihervyöhykkeeksi. Näin ylärinteestä tulevat hulevedet voidaan imeyttää viheralueeseen ja luopua 
kokoojaojista. Pellon reunassa sijaitsevaa kasteluallasta laajentamalla muodostuu kosteikko, jossa vesi 
puhdistuu ennen virtaamistaan mereen.  
 
Toinen syy muuttaa Uusipellon pohjoispään tontit viheralueeksi on, että Kaivoisten saunatie on viidelle 
kesähuvilatontille kulkeva yksityistie, jota kyseiset tontit yhdessä huoltavat. Uusille asuintonteille tulisi 
johtaa tie suoraan Kaivoistentieltä tulevan viheralueen poikki. Kaivoisten saunatie on rasitetie tonteille 
Pohjanranta (nro 438-1-282) ja Piilopirtti (438-1-107) 
 
Vastine: 
 
Tilakoon perusteella tilalle Uusipelto voi sijoittua enintään kaksi uutta rakennuspaikkaa. Nämä rakennus-
paikat voivat sijoittua AT-1-alueille kolmella tavalla: molemmat tilan eteläosaan, molemmat tilan pohjois-
osaan tai yksi rakennuspaikka kumpaankin. Rakentamisen mahdollisuudet ja sijoittuminen ratkaistaan 
kumminkin erillisessä lupamenettelyssä. 
 
Omenatarhana toimivan pellon ojiin valuvat pintavedet valuvat pääosin kaakon puoleiselta kalliomäeltä 
ja etelästä Kaivoistentien taloilta valuma-alueen ollen kooltaan noin 0,2 km2. Mahdollisten uusien raken-
nuspaikkojen sijoittelulla ei ole suurta vaikutusta vesien hallintaan, sillä valuma-alueen pinnanmuotojen 
vuoksi vesi laskee joka tapauksessa loppujen lopuksi muistuttajan tai lähinaapureiden tilojen kautta me-



reen. Kaksi uutta rakennusta lisäisi muodostuvien vesien määrää hieman. Valuma-aluekokonaisuus huo-
mioiden vaikutus on kuitenkin pieni. Kevääseen sijoittuva tulviminen johtuu luonnontilaisilta alueilta tule-
vasta pintavalunnasta, mihin kahden rakennuspaikan vesillä ei ole juurikaan vaikutusta. AT-1-alueen 
poistaminen tai sijoittaminen tilan eteläosaan ei vaikuta nykyiseen vesien hallinnan tilanteeseen ja ongel-
miin, vaan ne täytyy ratkaista muuten. 
  
Vesien hallinta vaatii väistämättä yhteistyötä. Kunkin kiinteistön omistaja joutuu hoitamaan luonnontilai-
silta alueilta tulevan pintavalunnan. Tässä tapauksessa kalliomäen vedet on otettu kiinni pellon reu-
naojilla, joista vedet väistämättä johtuvat kohti merta. Pellon omistajilla on oikeus kuivattaa peltonsa, jo-
ten ojia ei voi tukkia. Vedet eivät kuitenkaan saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille.  
  
Mikäli vesien johtamisesta ei päästä naapureiden kesken yhteisymmärrykseen, on mahdollista ottaa yh-
teyttä kaupungin ympäristönsuojeluun ja pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa 
olevaa ratkaisua asiaan. Tällöin voidaan tarkastella ojan tekemistä toisen maalle tai toisen yksityisen tien 
poikki, ojan suunnan muuttamista tai veden johtamista toisen maalla olevaan ojaan tai puroon. 
 
Mahdollisten uusien rakennuspaikkojen tieyhteys käsitellään kiinteistötoimituksessa, jossa yhteys lohko-
tilalta järjestetään lähimmälle järjestäytyneelle tiehankkeelle eli Kaivoistentielle asti. 
 

Muistutus 12 
 
Muistutus Satava-Kakskerran-osayleiskaava kaavaehdotuksesta 
 
Vuohiluodon loma-asuntoalueen RT-1, yläpuoleiselle korkealle kalliolle on suunniteltu uusi AT-1 alue. 
Alue on perinteisesti ollut kaunis retkeily- ja ulkoliikunta-alue, jossa ei ole aiemmin ole ollut mitään asu-
tusta. Alue on osa Satavan kulttuurihistoriallisesti merkittävää luontoa ja sieltä avautuu upea näkymä Ai-
riston merialueelle. Jos alue rakennetaan, niin vain pieni alue kalliosta jää virkistyskäyttöön. Jos tämä 
suunniteltu AT-1 alue toteutetaan, niin tien rakentaminen sinne kallion päälle aiheuttaa kohtuutonta lou-
hintaa , rakennustöitä ja metsän hakkuuta alueen herkän luonnon kannalta. Koko kallioalueen on mieles-
täni oltava LUO alue. 
 
Näin ollen vastustan Satava-Kakskerran osayleiskaavan suunnitelmaa tuolta osin. Lisäksi pidän Vuohi-
luodontien varrella olevan perinteisen niittyalueen tehorakentamista erittäin kyseenalaisena luonnon ja 
alueen eläinten kannalta. 
 
Vastine: 
 
Ks. vastine muistutukseen 14 (yhteinen vastine muistutuksiin 12, 13, 14 ja 15). 
 

Muistutus 13 (allekirjoittaneita 2 kpl) 
 
Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus 
 
Muistutus 
 
Turun kaupunkiympäristötoimiala on saanut tehtäväkseen laatia Satava-Kakskerran osayleiskaavan. 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavalle tavoitteet, jotka virkamieskunnan laatima kaavaehdotus hie-
nosti toteuttaa. Tähän ehdotukseen on päädytty laajasti toteutetun osallistumis- ja vuorovaikutusmenet-
telyjen kautta. Ehdotuksen perusteluissa on kuvattu tavoitteiden toteutuminen. Hyvä hallintotapa on toi-
minut hyvin tässä prosessissa. 
 
Näitä tavoitteita ovat mm. 

− Kaupunginhallituksen periaatelinjaus on säilyttää alueen saaristomainen erityisluonne. 

− Uudet rakennukset tulee sijoittaa jo olemassa olevien yhteyteen ja tieyhteyden varrelle 

− Rakentaminen ei saa vaikuttaa suuresti alueen maisemaan mereltä katsottuna 

− Haja-asutusta tulee kehittää eheyttävästi 

− Viherverkosto tulee säilyttää 

− AT-1 lähtökohtana on että niitä osoitetaan sinne missä asutuskeskittymiä jo on 



 
Kuitenkin kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen päätösvaiheessa on tuotu mukaan ja 
hyväksytty muutoksia toimialan ehdotukseen. Monet näistä ehdotuksista ovat vahvasti ristiriidassa edellä 
mainittujen tavoitteiden kanssa. Nämä muutokset eivät ole tarkennuksia tai korjauksia, joilla pyrittäisiin 
asetettujen tavoitteiden parempisaavuttaminen, vaan ne palvelevat joitakin muita tarkoituksia. Tässä 
kohtaa hyvä hallintotapa on kokonaan unohdettu. 
 
Osayleiskaavaehdotukseen esitetyt ja hyväksytyt muutokset ovat keskenään varsin erilaisia, vaikka 
kaikki tavoittelevat samantyyppisiä muutoksia tehtyyn ehdotukseen lisää rakentamista haitoista välittä-
mättä.  
 
1.äänestyksessä tehty muutos AP-1-alueesta AT-1-alueeksitäydennettynä myöhemmin 3,äänestyksen 
AP-alueen siirrolla lienee tehty yhteisymmärryksessä maanomistajien kanssa, jolloin kenenkään oikeuk-
sia ei ole loukattu. 
 
Mutta 1. äänestyksen jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti muutosehdotus rakennuspaikkojen laskentata-
vasta. Alkuperäisessä ehdotuksessa sanamuoto on aivan yksiselitteinen eikä tarvitse mitään lisäselven-
nystä. Näyttää siltä, että tavoitteena on muuttaa laskentatapaa merkittävästi. Ensimmäinen ongelma on 
alueiden määrittely. Kaavaehdotuksessa ei ole "A-1"-aluetta, vaikka sellaisesta muutosehdotuksessa pu-
hutaan. Tarkoittaako "A-1" kaikkia alueita, jotka alkavat A:lla. Tämä epätäsmällisyys on hyvä osoitus 
muutosehdotusten hätäisyydestä. Toiseksi, ja tärkeimpänä, tämä vaatimaton 'tarkennus', jossa raken-
nuspaikkojen laskentatapa perustuisi tilan koko pinta-alaan, on suuri muutos aikaisempaan laskentata-
paan, jossa rakennuspaikan pinta-ala määräytyy tilan koko maapinta-ala mukaan. Tästä muutoksesta 
seuraa, että pienenkin maapinta-alan omaava tila, jolla on suuret vesialueet, voi saada pienelle maa-
alalleen suuren määrä rakennuspaikkoja. Tällaisia tiloja löytyy alueella paljon. Jotta rakentamisen määrä 
pysyy asetetuissa tavoitteissa, on ennen tämän uuden tavan hyväksymistä selvitettävä uuden laskenta-
tavan mukaan lisääntyvien rakennuspaikkojen määrä ja tarvittaessa pitäydyttävä vanhassa laskentata-
vassa. 
 
2. äänestyksessä kasvatetaan rakennuspaikkojen määrää edelleen. Mitään laskelmia ei ole esitetty, 
paljonko rakennuspaikkojen määrä kasvaa tällä muutoksella erityisesti yhdistettynä edelliseen muutok-
seen 
 
4. äänestys koskee uutta AT-1 -aluetta. Tämä muutos on hyvin outo kaiken valmistelutyön jälkeen  
ilmestyväksi. Muutosehdotuksessa on yksinkertaisesti kyse rakennuspaikkojen perustamisesta keskelle 
MU- 1-aluetta.  
 
Kaupunkiympäristötoimiala on aiemmin huomautukseen antamassaan vastineessa perustellut vahvasti  
kielteisen kantansa Pirunvuoren alueen rakentamiselle: 
 
Höyttisiin ei ole esitetty tiivistä rakentamista Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:ssä eikä maakuntakaa-
vassa. Osayleiskaavan AP1-alueet sijoittuvat yhdyskuntarakenteellisesti ja liikenteellisesti keskeisille paikoille. AT-
1-merkintöjen osalta lähtökohtana on ollut, että AT-1-alueita on osoitettu sinne, missä asutuskeskittymiä jo on.  
Osayleiskaavassa Höyttisiin on kuitenkin osoitettu uusi AT-1-merkintä rakentamattomalle alueelle, koska alueen on 
arvioitu soveltuvan rakentamiseen maisemaltaan ja maastonmuodoiltaan. Mereen rajoittuvat Höyttisten kallioalueet 
on osoitettu rakentamattomilta osiltaan MU-1- j a VL-1-alueiksi, koska nämä kaksi kohdetta muodostavat Turun 
arvokkaimman kallioalueen ja kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin  
(https://www.syke.fi/fiFl/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot). Kallioalueinventoinnin mukaan kyseessä on jyrkänteinen 
kallioselänne, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja sekä merkittäviä luonnonarvoja. Jylhät porrasjyrkäntei-
set kalliomännikkömaisemat ovat melko luonnontilaiset. Alue on biologisesti edustava, ja alueen jäkälä- ja lintulajis-
tolla on suojelun kannalta merkittäviä piirteitä. Alueella on monikäyttöä virkistysalueena ja hyvänä näköalapaik-
kana.  kallioalueet osoitettiin jo osayleiskaavan luonnoksessa merkinnällä luo Luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta erityisen tärkeä alue. Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelun myötä alueen arvo 011 
noussut entistä enemmän esille ja osayleiskaavaehdotuksen merkintöjä on täsmennetty. Alueet on osoitettu mer-
kinnällä ge. Arvokas geologinen muodostuma. Höyttisten kallioalueet tarjoavat virkistysmahdollisuuksia ja me-
rinäköaloja myös niille saarten nykyisille ja tuleville asukkaille, joilla ei ole rantatonttia. Kallioalueiden osoittaminen 
MU-1- ja VL-1-alueiksi edistää merellisen Turun tavoitetta ja yleistä hyvää. 

  
Muutenkin tämä Pirunvuoren ympäristö on käynyt ahtaaksi ja pirstaleiseksi, kun Höyttisten kylän  
länsipuolella oleva suuri AT-1 -alue alkaa lähes kylältä ja on viety hyvin pitkälle länteen aivan lahden 
ranta- asutuksen tuntumaan. Laajempia MU-1-alueita yhdistävät vain kapeat käytävät. Tämä AT-1-alue 



on jo myönnytys maanomistajille rakennuspaikkojen lisäämiseksi. Ne eivät liity mihinkään olemassa ole-
van kylärakenteeseen. Alue on aivan liian laaja. Sitä tulisi supistaa länsi-osaltaan ja liittää se tiiviimmin 
Höyttisten kylään.  
 
Muistutus  
 
Kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten perusteluja ei ole esitetty päätöskokouksen pöytäkirjassa. Kuten 
edellä on osoitettu, muutoksista seuraa kaavaehdotuksen tavoitteiden vastaista kehitystä. Muutoksilla on 
monia kielteisiä vaikutuksia. Tämän vuoksi edellä mainitut äänestyksen 1. lisämuutos sekä äänes-
tyksien 2. ja 4. muutokset, pitää kumota ja jatkaa kaavoitusta toimialan esityksen mukaisesti. 
Höyttisten kylän länsi-puolen AT-1-aluetta on supistettava lännestä ja liitettävä selkeämmin ole-
massa olevan kylään.  
 
Vastine: 
 
Rakentamisen porrastus 
 

• Rakennuspaikkojen laskentatapaa koskevaa kaavamääräystä tarkennetaan: Osayleiskaavalla 
osoitettujen uusien asuinrakentamispaikkojen määrä perustuu tilan koko maapinta-alaan. 

 
Muilta osin ks. vastine muistutukseen 14 (yhteinen vastine muistutuksiin 12, 13, 14 ja 15). 
 

Muistutus 14 
 
Muistutus Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotukseen  
 
Suunnittelun pohjana on ollut useita yleisperiaatteita, joista on kuitenkin poikettu syystä tai toisesta.  
Tällaisia yleisperiaatteita ovat mm. seuraavat linjaukset:  

− Kaupunginhallituksen periaatelinjaus on säilyttää alueen saaristomainen erityisluonne.  

− Uudet rakennukset tulee sijoittaa jo olemassa olevien yhteyteen ja tieyhteyden varrelle  

− Rakentaminen ei saa vaikuttaa suuresti alueen maisemaan mereltä katsottuna  

− Haja-asutusta tulee kehittää eheyttävästi  

− Viherverkosto tulee säilyttää  

− AT-1 lähtökohtana on että niitä osoitetaan sinne missä asutuskeskittymiä jo on  
 
1. Vesikarin AT-1 alue Pirunvuorella, osittain kalliojyrkänteen lakialueella, sotii kaikkia näitä  
edellä mainittuja yleisperiaatteita vastaan. Alue on täysin rakentamaton valtakunnallisesti arvokas  
kallioalue, jonka huipulla on sijainnut aikoinaan kolmiomittaustorni. Paikalle ei ole tietä. Näköalat  
ovat upeat Kivelänperänlahdelle, Airistolle ja Vapparnille. Tien raivaus alueelle, metsän  
kaataminen ja kalliorinteeseen ja sen laelle suunnitellut rakennukset tulevat näkymään myös kaukaa  
mereltä ja Kivelänperän loma-asutusalueelta. Alue on luonnon monimuotoisuuden ja  
koskemattomuuden kannalta tärkeä alue jota myös geokätköilyä harrastavat käyttävät. 
AT-1 alue tulee poistaa Pirunvuoren alueelta ja muuttaa se aikaisemman suunnitelman mu-
kaiseksi virkistysalueeksí. 
  
2. Höyttisten kylän peltojen kaavoittaminen AT- 1 -alueiksi ei liioin vastaa yleisperiaatetta jonka  
mukaan rakentamista suunnitellaan jo olemassa olevan rakennuskannan täydentämiseen. Alue on  
täysin rakentamatonta. Lisäksi se on ulotettu lähes kiinni lomakiinteistöihin. Siis liian lähelle  
rantatontteja. Virkistysalueeksi on merkitty vain kapea kaistale. AT-alueen läntinen keto- alue  
luonnonlähteineen pitää liittää virkistysalueeksi. Luonnonlähde on ollut vuosikausia useiden  
turkulaisten vedenottopaikka. Jostain syystä sitä ei ole mainintaa luontoselvityksessä. AT-alueen  
suuruus Höyttisten kylästä Kivelänperän lahden perukalle on myös ongelmallinen hulevesienkin  
takia, jotka alenevan maaston takia kulkeutuvat lähes kylästä asti laskuojaa pitkin Kivelänperän  
lahteen pilaamaan lahden jo ennestään rehevöitynyttä vettä. Rakentaminen tunnetusti lisää  
hulevesien määrää. Typpi ja fosforipäästöjen lisäksi hulevesien mukana kulkeutuu tupakantumpit,  
muovijätteet ja muut roskat. Höyttisten kylän mahdollinen lisärakentaminen tulisi tapahtua lähem-
pänä kylää, jolloin hulevesiongelmaan ja virkistysalueen yhtenäisyyteen tulisi hakea ratkaisu, joka ei 
haittaa muita asukkaita. 
 
Vastine: 



 
Pirunvuoren AT-1-alue 
 
Pirunvuoren AT-1-alue on lisätty osayleiskaavaan lautakunnan päätöksellä. 
 
Höyttisten peltojen AT-1-alue 
 
Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata rakentaminen ensisijaisesti olemassa olevan asutuksen yhteyteen 
tai alueille, jotka soveltuvat mm. maisemaltaan ja maastonmuodoiltaan asumiseen. 
 
Höyttisten peltojen AT-1-aluevarauksen rajan tarkistaminen on perusteltua, koska aluevaraus ei kaikilta 
osin huomioi riittävästi maastonmuotoja ja vesien hallintaa. Aluevarauksen länsipää työntyy metsäiseen 
notkoon, joka viettää varsin voimakkaasti kohti Kivelänperän lahtea. Höyttisten peltojen vedet ohjautuvat 
mereen tämän voimakaspiirteisen notkelman kautta. Jotta hallittu vesien johtaminen olisi mahdollista, 
AT-1-aluevaraus on syytä siirtää peltoalueen reunaan, joka toimii AT-1-kyläalueen luontevana rajana 
lännessä. 
 
Tällöin AT-1-alueen ja lännessä olevan loma-asuntoalueen välille jää enemmän vihervyöhykettä eikä 
asutus myöskään työnny yhtä lähelle lännen luo-alueita. 
 

• AT-1-aluevarauksen rajaa tarkistetaan aluevarauksen länsipäässä. 
 

Muistutus 15 
 
Muistutus Satava -Kakskerran osayleiskaava ehdotukseen 
 
Suunnittelun pohjana on ollut useita yleisperiaatteita, joista on kuitenkin poikettu syystä tai toisesta. 
Tällaisia yleisperiaatteita ovat mm. seuraavat linjaukset: 

- Kaupunginhallituksen periaatelinjaus on säilyttää alueen saaristomainen erityisluonne. 
- Uudet rakennukset tulee sijoittaa jo olemassa olevien yhteyteen ja tieyhteyden varrelle  

- Rakentaminen ei saa vaikuttaa suuresti alueen maisemaan mereltä katsottuna 

- Haja-asutusta tulee kehittää eheyttävästi 
- Viherverkosto tulee säilyttää 

- AT-1 lähtökohtana on, että niitä osoitetaan sinne missä asutuskeskittymiä jo on 

- Arvokkaat luontokohteet ja muinaismuistoalueet tulee ottaa huomioon 

 
Pirunvuoren alue on arvokas kalliokokonaisuus, jolla on paitsi historiallista menneisyyttä niin myös 
merkittävät luonto-, virkistys – ja maisemalliset arvot. Suunnitelmassa on sen eteläpuolelle tehty AT-1 
merkintä. Alueelle ei ole yleistä tietä ainoastaan vapaa-ajan asukkaiden käyttöön tarkoitettu Vuohiluodon 
yksityistie. Lisäksi alue on korkeutensa vuoksi avointa etelään ja länteen eli Vapparnille ja Airistolle. 
Tällaisesta rakentamisesta on loistava esimerkki Kakskerran saaresta, jossa korkealla kalliolla sijaitseva 
lasinen kuutiomainen rakennus loistaa kilomerien päähän Hirvensalon ja Satavan väliselle sillalle. 
Herääkin epäily maanomistajan itsekkäistä tavoitteista. 
 
Vaatimus: Tämän AT-1 alueen tarkoituksenmukaisuus tulee tarkasti arvioida, koska se ei mitenkään liity 
olemassa olevaan rakennuskantaan tai ole hyvän rakentamistavan mukainen ja toteutuuko tässä kohdin 
maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 
 
Höyttisten kylästä länteen ja länsipäästään lounaaseen suuntautuva osin metsittynyt entinen peltoalue 
on kokonaisuudessaa merkityy AT-1 alueeksi. Mitään olemassa olevaa rakennuskantaa tällä alueella ei 
ole. Alueelle sijoittuu 1 sm merkintä ja 1 ge-merkintä. Lisäksi alueella on luonnonvaraisia lähteitä, jotka 
puuttuvat mm. luontoselvityksestä. Tämän alueen läpi on kaivettu laskuoja, joka purkautuu 
ohjautumattomana em. alueen länsipäähän ja edelleen kiinteistön 1-238 läpi Kivelänperän lahteen. 
Kaavakartan mukaan esitetty AT-1 alue ulottuu noin 30m päähän kiinteistön 1-238 itärajasta. 
Rakennettuna em alue tulee häiritsemään loma-asutusaluetta, haittaa mahdollista pohjoista kulkureittiä 
Pirunvuorelle ja vaikuttaa valumavesien kautta matalaan ja rehevöityneeseen Kivelänperän lahden 
pohjukkaan haittaavasti. 
 
Vaatimus: AT-1 aluetta ja sen koon tarpeellisuutta tulee tarkastella uudelleen. Olemassa olevaa 
rakennuskantaa ei ole. Yleinen tie päättyy alueen itäpäähän. Alueen ge ja sm merkintöjä ei ole riittävästi 



huomioonotettu. Aluetta tulee pienentää länsipäästä siten,että se päättyy linjalle, joka kulkee pohjois-
etelä suunnassa pohjoisen luo-alueen ja peltoalueen etelässä olevan pykälän länsireunan kautta. Tämä 
säästää em kaavassa olevat kohteet ja vähentää rakentamisen ja asumisen ympäristölle aiheutuvia 
haittoja. 
 
Kiinteistön 853-506-1-238 osalta totean seuraavaa. 
Aikaisemman luontoselvityksen pohjalta alueelle on piirretty useita ns. arvokkaita luontokohteita. 
Luonnonvaraisia näistä ovat kalliot ja kivikot. Aikaisemmassa arviossa vuodelta 2003 todetaan 
jalopuulehto, jolla tarkoitetaan pääosin yksittäistä vuorijalavaa. Tämä on aikoinaan istutettu eli ei ole 
luonnonvarainen. Samoin luontoselvityksessä todetaan, ettei puusto täytä luonnonsuojelulain vaatimusta 
puuston koon suhteen. Kyseessä on näin ollen mielipide ja osittainen virheellinen arvio. 
     Puronvarsilehdosta, jonka läpi virtaa kesäisin vähävetinen puro, toteaisin, että se on kuiva 
heinäkuun alusta alkaen syyssateisiin. On täysin tulkinnanvaraista väittää kyseistä aluetta 
puronvarsilehdoksi, jolla olisi erityistä luontoarvoa. Toisaalta runsaat virtaamat rapauttavat uoman 
reunoja, jolloin syntyy vaarallisia konkelopuita ja myös kuusien juuristotuhoja aiheuttaen pystyyn 
kuolemisia ja tuholaisvahinkoja. Alueella on useita pystyyn kuivaneita kuusia, joissa kirjanpainajat 
viihtyvät. Tätä ei voida pitää tavoitteena. 
     Myös pähkinäpuu ” lehdon” osalta voin taustasta tietävänä todeta, että pensaat on aikoinaan 
istutettu ojan kahden puolen, mikä edelleen tarkkasilmäiselle avautuu maastoa tarkastellessa. Kyseessä 
ei siis sielläkään ole kyse luonnonvaraisesta kohteesta, joita toki Turun saaristosta löytyy. 
Rehevöitymisen seurauksena on ranta-alueelta lähes hävinnyt sen alkuperäinen kaislakasvusto, joka on 
tyypillisesti korvautunut järviruoko nimisellä kasvilla. Kyseisestä kasvista tiedetään sen yhteys 
rehevöitymiseen ja huonoa fosforitasapainoa ylläpitävä ominaisuus. Tällainen kasvusto vyöhyke ei ole 
luonnonvarainen ja tyypillinen kyseiselle alueelle vaan on viime vuosikymmenien aikana lisääntynyt 
paitsi peltoalueelta tulevan ravinnekuormituksen seurauksena myös Kivelänperän lahden alueen 
ruoppauksien ja ranta-asutuksen seurauksena. Kyseessä on siis haitallinen kasvusto, jota ei voida pitää 
suojelun kohteena. 
 
Vaatimus: Koska kiinteistön 1-238 kohdalla on todellisuudessa vain 2 merkittävää ja todellista 
luontoarvoa omaavaa kohdetta (vaatimattomat kivikot ja kalliorinteet), tulee merkinnät jalopuulehdon, 
puronvarsilehdon sekä pähkinäpuulehdon ja järviruokokasvuston osalta (jos tällainenkin on, kartta on 
koko alueen osalta ylimalkainen) poistaa. Alueen puuston osalta tulee myöskin toimenpidekielto poistaa, 
koska kuolleet ja konkeloiset puut muodostavat sekä terveysriskin ihmisille että lisääntyvän tuholaisriskin 
olemassa olevalle puustolle. Kartan ylimalkaisuus tulee todellisten kohteiden osalta muuttaa 
tarkemmaksi. Samalla tulee kaavoittajan toteuttaa maanomistajien tasapuolinen kohtelu, mikä ei 
esitetyssä muodossa näytä toteutuvan, kun verrataan esimerkiksi esitettyä Pirunvuoren AT-1 aluetta ja 
kiinteistön 1-238 osalle osin virheellisin perustein sijoitettuja luo-alueita. 
 
Muilta osin yhdyn (nimi poistettu) ja (nimi poistettu) ja (nimi poistettu) tekemiin muistutuksiin kiinteostön 
1-75 ja 1-239 ja 1-101 osalta. 
 
Vastine: 
 
Pirunvuoren ja Höyttisten peltojen AT-1-alueet 
 
Ks. vastine muistutukseen 14 (yhteinen vastine muistutuksiin 12, 13, 14 ja 15). 
 
Kiinteistö 853-506-1-238 Koivunotko 
 
Kiinteistön Koivunotko halki kulkee selväpiirteinen melko syvälle uurtunut pysyvä vedenjuoksu-uoma. 
Uomalla on varsin laaja valuma-alue, joka kattaa metsäisiä kallioalueita ja Pirunvuoren ja Höyttisten kal-
lioalueiden välisen vanhojen peltomaiden muodostaman laakson. Uoman vedenvirtaus vaihtelee kausi-
luontoisesti, ja kesän kuivuusjaksoina se saattaa olla vedetön. Noron näkyvä vaikutus ulottuu ympäröi-
vään lehtoon sitä reunustavien kallioiden tyvelle asti. Jyrkät kalliorinteet louhikkoineen ja niiden alusmet-
sät lisäävät alueen luonnon monimuotoisuutta. Alueella kasvavat kookkaat jalopuut, kuten vuorijalava ja 
vaahterat, ovat arvokas osa luonnontilaisen kaltaista ympäristöä huolimatta puiden alkuperästä ja vaikka 
ne eivät puuyksilöinä muodosta luonnonsuojelulaissa tarkoitettua suojeltavaa jalopuumetsikköä. 
 
Yleiskaavan sisältövaatimuksena ja ohjaustavoitteena on osoittaa kohteet, joihin liittyy maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen. Kivelänperän lehtona nimetty luo-alue on kokonaisuutena arvokas elinympä-
ristöjen yhdistymä, jonka kasvillisuus ja runsas lahopuusto vaativat kohteen erityispiirteiden huomioon 
ottamista alueen maankäytössä ja myös metsän käsittelyssä. 



 

• Luo-alueen (2-54) rajausta tarkistetaan. Sen eteläreuna rajataan noudattamaan ranta-alueelle 
jatkuvan tervalepikoksi muuttuvan puronvarsilehdon reunusta. Rantaruovikolle ulottunut rajauk-
sen osa poistetaan. 

• Jalopuumetsikköä osoittanut rajaus (1-9) poistetaan. 
 

Muistutus 16 
 
Aromaa 853-506-1-55 
 
Pyydän kohteliaimmin, että Aromaa niminen kiinteistö joka on pääosin merkitty kaavaehdotukseen MU-1 
alueeksi merkittäisiin kaavaehdotukseen laajemmin AT-1 alueeksi, koska nykyisestä AT-1 alueesta suuri 
osa on peltoa. Laajentamalla AT-1 aluetta länteen päin tulisi pellon eteläpuolelle tilavampi rakennus-
paikka, joka olisi tarpeen maaston kalloisuudenkin takia. Aromaan vanha hyväkuntoinen maakellari tulisi 
myös sisältyä AT-1 alueeseen. 
 
Aromaan palstalle jäisi vielä hyvin tilaa ulkoilijoiden tarpeisiin, sekä siirtymiseen pohjoispuolen ja itä-ete-
läpuolen metsäalueiden välillä. 
 
Pyydän myös, että Aromaan viljelyksessä olevan pellon länsipään poikki vinottain piirretty ulkoilureitti 
poistetaan pellosta. 
 
Pellon länsipään vieressä on rasitetie joka johtaa Aromaan metsään, jota ulkoilijat käyttävät. 
 
Liitteet: 1 karttaliite 
 
Vastine: 
 
Osayleiskaavan ulkoilureittimerkinnät ovat ohjeellisia ja yleiskaavan mittakaavan mukaisesti yleispiirtei-
siä, ts. ne eivät osoita reitin tarkkaa sijaintia. Merkintöjen tarkoitus on varmistaa, että ulkoilun tarpeet 
huomioidaan mm. rakennushankkeiden yhteydessä eikä tärkeitä yhteyksiä katkota. Satava-Kaksker-
rassa olemassa olevat metsäpolut ja tiestö riittävät vastaamaan nykyisiin ulkoilureittitarpeisiin hyvin, eikä 
kaupungilla ole ainakaan tällä hetkellä tavoitteena rakentaa alueelle ulkoilureittejä. Jos joskus myöhem-
min reittejä päätetään perustaa, reittien linjaukset tutkitaan maastossa tarkasti. 
 

• AT-1-kyläaluemerkintää laajennetaan tilan alueella. Uusi rajaus siirretään kulkemaan niin, että 
vanha maakellari jää rajauksen sisäpuolelle. 

 

Muistutus 17 
 
I ASIA   Kaavamuistutus koskien Satavan – Kakskerran osayleiskaavaehdotusta (jäljempänä 

”Kaavaehdotus”), nähtävillä 17.6. – 16.8.2019.  
 
MUISTUTUKSEN TEKIJÄT  
 

1)  
Kiinteistön 853-506-1-302 (Erikvallantie 51) omistajana (nimi poistettu)   
Kiinteistön 853-506-1-301 määräalan omistajana (nimi poistettu) (Määräalan osoittava 
kartta toimitetaan)  
Kiinteistön 853-407-1-494 (Erikvallantie 77 ja Erikvallantie 80) omistajana (nimi poistettu) 
Kiinteistön 853-506-1-232, (Erikvallantie 75) omistajana (nimi poistettu) 
 
ja  
 
2)  
Kiinteistön 853-416-4-8 omistajana (nimi poistettu) 
Kiinteistön 853-416-3-5 (Kutukarintie 27) omistajana (nimi poistettu) 
 



MUISTUTUKSEN TEKIJÖIDEN PROSESSIOSOITE  
Asianajotoimisto Astrea Oy  
AA, VT Hannu Hakala  

 
II MUISTUTUKSET KAAVAEHDOTUKSEEN  
 

Muistutuksen tekijät 1) vaativat, että 
 
1) Kaavaehdotuksessa muistutuksen kohteena olevien kiinteistöjen 853-506-1-302, 853- 
506-1-301, 853-407-1-494 ja 853-506-1-232 (”Kiinteistöt”) alueille osoitettu M-1 mää- 
räys poistetaan ja Kiinteistöjen alueet osoitetaan kokonaan RA-1 alueiksi. Tämä vaati- 
mus on esitetty jo aiemmilla muistutuskierroksilla 2017 ja 2018.   
2) Em. M-1 alueelle johtavaksi osoitettu yleinen ulkoilureitti tulee poistaa Kiinteistöjen  
alueelta.  
3) Erikvallanniemen kallioihin liittyvän LUO alueen rajausta tulee tarkistaa mahdollisimman 
pieneksi ja sen itärajaa siirtää vähintään nykyisen alueen puoliväliin.  
 
 ja  
 
 Muistutuksen tekijä 2) vaatii, että  
 
4) Kiinteistö 853-416-4-8 osoitetaan kokonaisuudessaan RA-2 tai vähintään RA-1 alueeksi.  

 
III MUISTUTUKSEN PERUSTEET  
 
1. TAUSTA  

(nimi poistettu) omistuksessa olevat kiinteistöt koostuvat Sammon /IF:n omistuksessa 
aiemmin olleista kiinteistöistä, joilla sijaitsee Airisniemen kartanorakennus, vapaa-ajanra-
kennus/edustussauna ja talonmiehen käytössä ollut omakotitalo sekä ns. mutterimaja ym. 
rakennuksia. Edellä yksilöidyllä (nimi poistettu) määräalalla sijaitsee lomarakennus. (nimi 
poistettu) omistamalla ja käytössä olevalla kiinteistöllä sijaitsee niin ikään lomarakennus.  
Kaikki kiinteistöt ovat siis rakennettuja ja käytössä.   
 
Kaikki kiinteistöt ulottuvat rantaan asti. Ifin aiemmin omistama alue on aidattu.  
 
Airisniemen kartanoa ja siihen liittyviä, (nimi poistettu) omistamilla kiinteistöillä sijaitsevia 
rakennuksia vuokrataan juhla- ja muuhun vastaavan käyttöön.  
 
Kaavaehdotuksessa MA-1 alueeksi esitetty rantaan rajautuva osa on erittäin jyrkkää ja vai-
keakulkuista. Kiipeäminen ylös rannasta ei pääosin onnistu lainkaan.   
 
Muistutuksen tekijät ovat tehneet useamman muistutuksen, joissa on esitetty tämän muis-
tutuksen mukaiset vaatimukset.  

 
2. KAAVALUONNOKSEN KOHTUUTTOMUUS  
  

Maankäyttö- ja rakennuslain (jäljempänä ’MRL’) 39 §:n mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa 
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. HE (101/1998) mukaan 
kohtuullisuusharkinnassa tulee ottaa huomioon yleiskaavan aluevarausten ja kaavamää-
räysten muodostama kokonaisuus ja niiden vaikutus maanomistajan oikeuksiin, kuten ta-
loudelliseen asemaan.   
 
Satavan – Kakskerran Kaavaehdotus muistutuksen tekijöiden kannalta edellä esitetyn koh-
tuuttomuuskiellon vastainen. Perusteet esitetään yleispiirteisesti jäljempänä. 

 
2.1. Kaavaluonnoksen mukaisen MA-1 alueen sijoittaminen ja rajaus sekä ulkoilureitti  
 

Kiinteistöjen alueelle on osoitettu laaja M-1 alue, jolla sallitaan vain haja-asutusluontoinen  
sekä vain maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Tämä on pahasti ristiriidassa 
Kiinteistöjen nykykäytön kanssa, vaikka selvää onkin, ettei aivan rantaan tai jyrkän kallion 
reunalle voi rakentaa.  
 



Turun kaupunki on perustellut M-1 alueen ottamista kaavaehdotukseen käsittääksemme  
kolmella seikalla: 1) kaavamääräyksellä pyritään rajamaan ko. alue rakentamisen ulkopuo-
lelle, 2) Kaavamääräyksellä mahdollistetaan metsälain ja sen 10 § soveltuminen kaavassa 
osoitetun LUO -merkinnän mukaiseen alueeseen ja 3) alue on upea maastoltaan ja sieltä 
avautuu yksi Turun hienoimmista näköaloista, joten sen käyttö virkistystarkoituksiin tulisi 
mahdollistaa.  
 
Kaavaehdotuksessa on osoitettu sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti Kiinteistöillä sijaitse- 
valle M-1 alueelle. Ulkoilureitin osoittamista on perusteltu sillä, että alue ja sieltä avautuva  
näköala on upea ja alueen tulisi siksi olla yleisön saavutettavissa.  

 
2.2. Kohdassa 2.1. selostetut kaavamääräykset johtavat kohtuuttomuuteen muistutuksen tekijöi-
den kannalta  
 
2.2.1. M-1 alue ja ulkoilureitti pilaavat Kiinteistöt ja ovat siksi kohtuuttomia.  
 

Kaikki Kiinteistöt, joiden alueelle on osoitettu M-1 aluetta, ovat lomarakennusten rakennus-
paikkoja, jotka ulottuvat rantaan saakka. Laajan ranta-alueen (puolet Kiinteistöistä) osoitta-
minen M-1 alueeksi saattaa rajoittaa huomattavasti alueen käyttö- ja kehittämismahdolli-
suuksia, vaikka yleiskaavan aluerajaukset eivät tarkkoja olekaan.   
 
Kun tähän lisätään yksityisten Kiinteistöjen ranta-alueelle niiden kautta kulkeva ulkoilureitti, 
lomakiinteistöt ja niiden yksityisyys pilataan.   
 
Se, että aiemmin omarantaiset lomakiinteistöt muuttuisivat käytännössä kuivan maan kiin-
teistöiksi, joiden edustalla oleva rantaan rajoittuva alue olisi yleisesti käytettävissä, muut-
taisi Kiinteistöjen luonteen ja niiden arvon täysin. Kaavaehdotus on jo yksinomaan tästä 
syystä kohtuuton.  

 
2.2.2. M-1 aluetta koskevalle määräykselle ei ole tarvetta  
 

M-1 alueeksi osoitetulle alueelle kohdistuu myös LUO -merkintä, joka suojaa ympäristöllisiä 
arvoja. Edelleen Kiinteistöjen aluetta koskee ma-1 määräys, joka antaa määräyksiä mm. 
maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin liittyen.   
 
Kaavaehdotuksen yleismääräykset sisältävät useita rakentamisessa huomioitavia, mm.  
luontoarvoja ja maisemaa suojaavia määräyksiä.   
Mitä tulee Kiinteistöjen rakentamiseen, on selvää, ettei rakennuksia voi rakentaa rantaan  
eikä kallion reunalle.   
 
Muistutuksen tekijöiden tarkoituksena on tehdä alueelle pääosin loma-asutusta koskeva  
ranta-asemakaava. Tämä on ollut pitkään Kaavaehdotuksen laatijoiden tiedossa.  
 
Niin ranta-asemakaavan laadinnan yhteydessä kuin rakennuslupaprosessissa arvioidaan 
rakennuspaikkojen sopivuus ja muodot sekä laajuudet yhtä hyvin kuin rakennusten soveltu-
vuus suunnitellulle rakennuspaikalle.   
 
Edellä sanotut muut kuin M-1 kaavamääräykset ja muut seikat antavat vähintään riittävän  
suojan nyt M-1 alueeksi kaavaillulle alueelle, eikä M-1 kaavamääräys ole tarpeellinen. Suh-
teellisuusperiaate kieltää käyttämästä tarpeettomia keinoja.  
 
Vaikka alueelle mahdollisesti laadittavassa ranta-asemakaavassa voitaisiin poiketa Kaava- 
ehdotuksen mukaisista M-1 ja RA-1 alueen välisistä rajoista, ko. alueen osoittaminen vai- 
keuttaa tarpeettomasti jatkosuunnittelua.  
 
Ottaen huomioon muut em. kaavamääräykset ja niistä johtuvat rajoitukset, M-1 kaavamää-
räyksen ainoaksi perusteeksi näyttää jäävän edellä kuvatun virkistyskäyttömahdollisuuden 
turvaaminen.  
 
Toteamme, ettei vasta viime vaiheessa lisätyn ulkoilureitin tarpeellisuutta eikä sen vaiku-
tuksia ole selvitetty riittävästi, eikä sitä senkään vuoksi tule ottaa kaavaehdotukseen.   

   



2.2.3. Kaavaehdotus asettaa muistutuksen tekijät perusteetta epätasa-arvoiseen asemaan  
 

Nyt ko. Kiinteistöjen lisäksi yhdenkään muun kaavaehdotuksen mukaisen kaava-alueella  
sijaitsevan yksityisesti omistetun rantaan ulottuvan lomakiinteistön ranta-aluetta ei ole  
osoitettu M-1 alueeksi.   
 
Tarkasteltaessa kaavaehdotusta, havaitaan nopeasti, että kaikilla varmaankin sadoilla vas-
taavilla rakennetuilla ja rakentamattomilla rantaan ulottuvilla RA alueeksi osoitetuilla kiin-
teistöillä RA alue ulottuu rantaan saakka. Mahdolliset M-1 alueet ovat ranta-alueen ja vyö-
hykkeen takana.  
 
Useat RA alueet ovat niin paikallisesti kuin maisemiensa osalta jopa hienompia kuin nyt ko. 
Kiinteistöt. Silti niille ei ole osoitettu M-1 alueiksi eikä niille ole osoitettu ulkoilureittejä.   
 
Kaava-alueella on esimerkiksi useita saaria, joille ei ole osoitettu lainkaan M-1 alueita.  
 
Niin Satavan ja Kakskerran pääsaarilla kuin pienemmilläkin saarilla on useita LUO -alueita, 
joita ei kuitenkaan ole osoitettu M-1 alueiksi  
 
Kaavaehdotuksessa osoitettu ulkoilureitti on ohjeellinen vain sijainnin osalta ja on osoitetta-
vissa alueelle esimerkiksi erillisessä toimituksessa. Nyt reitti on osoitettu kulkemaan Muis-
tutuksen tekijöiden rakentamaa ja ylläpitämää yksityistietä pitkin ja RA-1 alueiden läpi nii-
den ja rannan väliin, päättyen suunnilleen alueella olevalla, (nimi poistettu) omistamalle ns. 
mutterimajalle.   
 
Kaavaehdotuksen laatimisvaiheen selvitysten mukaan Kiinteistöjen aluetta ei ole pidetty  
käytännössä lainkaan turkulaisten ulkoilualueena eikä ko. alueella ole mitään merkintöjä  
tällaisesta käytöstä. Ottaen huomioon Kiinteistöjen luonteen yksityisinä loma- 
asuntotontteina ja kartanokiinteistönä, voidaan niiden osoittamista yleisön käyttöön pitää  
täysin kohtuuttomana ja katastrofaalisena. Mikäli Kaavaehdotus toteutuisi, mahdollisuus  
ko. alueen kontrolliin poistuisi maanomistajalta, ja aluetta voitaisiin mahdollisesti käyttää  
siten, että se aiheuttaisi käytännössä kohtuutonta haittaa maanomistajalle. Asiaa voidaan  
myös tarkastella niin, että M-1 määräyksellä ja ulkoilureitillä alue osoitetaan maanomista- 
jaa rasittavalla tavalla virkistyskäyttöä muistuttavaan käyttöön.   
 
Se tosiasia, että alue on upea, ei ole peruste sille M-1 määräykselle ja ulkoilureitin osoitta-
miselle.  
 
Alueen osoittaminen M-1 alueeksi ja ulkoilureitin johtaminen ko. alueelle asettaa jo sellaise-
naan sekä erityisesti yhdessä tässä kohdassa selostettujen seikkojen kanssa Muistutuksen 
tekijät perusteetta täysin erilaiseen asemaan kuin kenenkään muun kaava-alueen maan-
omistajan, ja laskee huomattavan paljon Kiinteistöjen arvoa. Muistutuksen tekijöiden ja hei-
dän omaisuutensa kohtelu poikkeaa selkeästi siitä, miten kaava-alueen muita maanomista-
jia kohdellaan.   
 
Kaavaehdotus on, ilman, että tälle olisi tarpeellisia tai välttämättömiä maankäytöllisiä syitä, 
yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen ja loukkaa yksityisen omaisuuden nauttimaa suojaa. 
Kaavaehdotus on jo tällä perusteella kohtuuton.   

  
3. KAAVOITUKSESSA PUUTTUMINEN YKSITYISOMAISUUTEEN TULEE RAJOITTAA VÄHIMPÄÄN 
MAHDOLLISEEN TASOON  
  

Kaavoituksessa käytettäviä keinoja ohjaa ns. suhteellisuusperiaate, jonka mukaan kaavoi-
tuksessa käytettävien keinojen tulee olla kohtuullisessa ja järjellisessä suhteessa siihen, 
mitä kaavoituksella tavoitellaan. Suhteellisuusperiaate edellyttää, että kaavoituksessa julki-
nen puuttuminen tulee rajoittaa siihen vähimpään tasoon, jolla saadaan aikaan tarvittava 
vaikutus. Se merkitsee myös sitä, ettei maanomistajille aiheuteta tarpeettomia tai kaavoi-
tuksen tavoitteisiin nähden ylimitoitettuja rajoituksia. 
 
 Kaavaehdotus näyttää olevan suhteellisuusperiaatteen vastainen Muistutuksen 1) tekijöi-
den Kiinteistöjen osalta siitä syystä, että niiden alueella käytetään M-1 määräystä, vaikka 



alueen arvojen suojeleminen ei sitä edellytä. Nyt M-1 alueeksi merkityn osan ympäristöar-
vot voidaan turvata ilman M-1 merkintää.  

 
4. NIEMENKULMAN KIINTEISTÖ  

 
Kiinteistön 853-416-4-8 alueesta puolet on osoitettu M-1 alueeksi ilman perusteita. Kiinteis-
tön takana on huomattavan laaja M-1 alue, eikä nyt ko. kiinteistölle ole tarvetta osoittaa M- 
1 aluetta. Pyydämme muuttamaan ko. alueen RA-1 alueeksi.  

 
5. LOPUKSI  

Muistutuksen tekijät ymmärtävät, että kyse on yleiskaavaehdotuksesta, joka täsmentyy tu-
levaisuudessa laadittavalla ranta-asemakaavalla. Koska yleiskaava MRL 42 § mukaan kui-
tenkin ohjaa asemakaavoitusta, yleiskaavassa ei tule käyttää tarpeettomia määräyksiä, 
jotka jatkossa vaikeuttavat alueen käytön detaljisuunnittelua.   
 
Pyydämme, että Kaavaehdotusta muutetaan tässä pyydetyn mukaisesti. Nykyinen ratkaisu 
on muistutuksen tekijöille kohtuuton ja siten lain vastainen. 

 
Vastine: 
 
Kiinteistöt 853-506-1-302, 853-506-1-301, 853-407-1-494 ja 853-506-1-232 Erikvallassa 
 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Airiston – Pukinsalmen merimaisema) ulottuu Satavan länsi-
osiin. Alueelle sijoittuvat Satavan rannat ovat lähes kokonaan täyteen rakennettuja. Rakentamattomat 
rannat on osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa merkinnällä M-1 tai VL-1. 
 
Erikvallannokan kärki on paitsi maisema-aluetta myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tär-
keää aluetta (luo). Paikka on maisemallisesti erittäin merkittävä, jyrkkäpiirteinen kallioalue niemen kär-
jessä. Paikalle sijoittuva rakentaminen näkyisi laajalle merimaisemassa. Erikvallannokan luo-alue ei so-
vellu rakentamiseen luonto- ja maisemallisten arvojensa vuoksi. Tästä syystä RA-1-alue on osoitettu 
osayleiskaavassa idemmäs. 
 
Osayleiskaavan yhtenä periaatteena on ollut rajata luo-alueet rakennettavien alueiden ulkopuolelle, kun 
se on ollut mahdollista. Samoin selänteiden kallioiset lakialueet, jollainen Erikvallannokan luo-alue on, on 
pyritty rajaamaan rakennettavien alueiden ulkopuolelle. 
 
Ranta-asemakaavan laadinnassa edellytetään vapaan rannan muodostamista. Erikvallan alueella va-
paan rannan osuus tulee mitä todennäköisimmin sijoittumaan luo-alueelle. 
 
Erikvallaan osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti -merkintä osoittaa tarvetta yleiselle rantaanpääsylle. Merkin-
nän tarkoitus on varmistaa, että yleisen rantaanpääsyn mahdollisuudet huomioidaan esim. mahdollisen 
ranta-asemakaavan laadinnan yhteydessä. Reitin tarkka sijainti ja toteutus määritellään vasta alueen yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 
 

• Ohjeellinen ulkoilureitti -merkintää yleispiirteistetään ja siirretään kauemmas rakennuksista ja 
teistä. 
 

 
Kiinteistö 853-416-4-8 Päiväranta I Niemenkulmassa 
 
Kiinteistön eteläosa on kallioista selänteen lakialuetta. Yleiskaavassa periaatteena on, että tällaiset alu-
eet on rajattu rakentamisen ulkopuolelle. Kiinteistön pohjoisosa soveltuu maastoltaan paremmin rakenta-
miseen. Lomarakentaminen mahtuu RA-1-alueeksi osoitetulle alueelle hyvin. 
 

• RA-1-kaavamääräystä tarkennetaan ja huomioidaan, että osa kiinteistöistä ei rajoitu rantaan. 
 

Muistutus 18 (allekirjoittaneita 2 kpl) 
 
Muistutus Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotuksesta kiinteistön 416:4:12 osalta  
 



Olemme äitimme kuolinpesän osakkaina kiinteistön 416:4:12 omistajat. Lomapaikka on ollut sukumme 
hallussa kolmen sukupolven ajan lähes 70 v.   
 
Nyt nähtävillä olevassa osayleiskaavaehdotuksessa tilalle on muodostettu laaja n. 1,2 ha:n suuruinen 
LUO-alue 2-36. Se käsittää lähes kolmanneksen tilamme 4,2 ha:n kokonaisalasta. Muistutuksemme kos-
kee tätä LUO- aluetta.  
 
LUO-alueen laajuus (28 % tontin alasta) jo sinänsä rikkoo maanomistajien yhdenvertaisuusperiaatetta.  
Näin suurta LUO-alueen suhteellista osuutta maa-alasta ei näytä muilla yksityisessä omistuksessa ole-
villa kiinteistöillä olevan.  
 
Lisäksi toteamme, että yhdenvertaisuusperiaatetta ei myöskään ole huomioitu LUO-alueen pohjois- ja 
läntisen puolen rajauksessa, joka ulottuu korkeuskäyrillä alemmaksi kuin naapurikiinteistöllä (416:4:11) 
jo olevat rakennukset. Perustetta tälle ei luonnon muotojen perusteella ole. 
 
Käsittääksemme kaavan tarkoitus on suojella kaunis korkean kallion laki. LUO-alueen perusteena on 
kaavassa käytetty Metsälain 10§. Metsäkeskus on julkaissut Metsälain 10§-kohteiden tulkintasuosituk-
sen 9.11.2018 (https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/metsalain-10-pykala-kohteidentulkintasuo-
situs.pdf).  Siinä todetaan, että pienialaisten kohteidenkin on oltava ympäröivästä metsäluonnosta sel-
västi erottuvia, että kohde ylipäätään on metsälain mukaiseksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi tulkit-
tava kohde. Jyrkänteistä todetaan vielä: Metsälaissa näillä elinympäristöillä tarkoitetaan pääosiltaan vä-
hintään kymmenen metriä korkeita kalliojyrkänteitä ja niiden välittömiä alusmetsiä, joihin esimerkiksi jyr-
känteen rapautumistuotteet, jyrkänteeltä valuva vesi tai varjostus vaikuttavat ja  jotka erottuvat ympäröi-
västä metsäluonnosta selvästi esimerkiksi maaperän ominaisuuksien, kasvillisuuden tai puuston perus-
teella.  
 
Kaavaehdotuksessa LUO-alue ulottuu etelässä ja lännessä kauas samanlaiselle rinnealueelle, joita ym-
päristössä on runsaasti eikä se maatossa erotu sen paremmin kasvillisuuden kuin maastomuotojen pe-
rusteella. Ko kohdista ei myöskään varsinainen suojeltava kallio näy.  
 
Edellä esitetyn perusteella edellytämme, että LUO-alue rajat tarkistetaan siten, että 
 

−  maanomistajien yhdenvertaisuus LUO alueen suhteellisessa osuudessa kiinteistön pinta-alasta 
toteutuu 

− alue rajautuu selvästi kallion huippuun  

− etelässä raja siirtyy merkittävästi ja myös pohjoisen ja lännen rajaus tarkistetaan vastaamaan 
LUO alueen mukaista määritelmää jyrkänteiden rajauksesta.                                

      
Kuva tilanne nyt               Esityksemme rajaukseksi punaisella 
 
Vastine: 
 
Yleiskaavan yhtenä yleisperiaatteena on ohjata uusi rakentaminen selänteiden lakialueiden ulkopuolelle. 
 
Luo-alueiden rajausperusteena ovat luonnonympäristön ominaispiirteet, jotka eivät riipu maanomistuk-
sen mukaisista kiinteistöjen rajoista. Luo-alue 2-36 on yhdistelmä kahdesta metsäluonnon arvokkaasta 
elinympäristötyypistä: (a) jyrkänteet alusmetsineen ja (b) kalliot, kivikot ja louhikot. 
 
Luo-alueen rajausta on tarkasteltu tarkemmin. Luonnontieteellisin perustein arvioituna luo-alue on vielä 
suurempi kuin osayleiskaavaehdotuksessa. Olemassa olevia lomarakennuksia ja niiden välitöntä pihapii-
riä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista sisällyttää luo-rajaukseen. Näin on toimittu 416:2:12 kiinteis-
tön osalta luo-alueen pohjoispäässä, jossa mökin itäpuolella lähinnä oleva kallioseinämä on jätetty ra-
jauksen ulkopuolelle. 
 

Muistutus 19: As Oy Turun Kaislaranta 
 
Muistutus Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotukseen. 
 
Osayleiskaavan laadinnassa huomioitava, että tontillemme 853-478-2-70 myönnetty poikkeamispäätös: 
Metsäniementie 32, Satava, P2017-982. 



 
Erityisesti huomioitava, että poikkeamispäätöksessä myönnetty rakennusoikeus 450m2 säilytetään 
osayleiskaavan laadinnassa.  
 
Vastine: 
 
Tilalle on myönnetty poikkeamispäätös ja sitä vastaava rakennuslupa. Osayleiskaavalla ei muuteta näitä 

lupia vastaavan hankkeen kerrosalaa. 

 

Muistutus 20 
 
Muistutus Satava-Kakskerta osayleiskaavasta  
 
Omistan tilan Hylkilahti 853-416-3-53. 
 
Turun kaupunki esittää tätä tilaa koskien kaavamerkintää AT-1/ s kohtaan, jossa tilan asuinrakennus 
sekä siihen liittyvät muut rakennukset sijaitsevat. 
 
Esitän kaavamerkinnän AT-1/ s poistamista ja tämän korvaamista kaavamerkinnällä AT-1. Lisäksi esitän 
asuinrakennuksen kohdalta maininnan sr poistamista.  
 
Perustelu:  
Osayleiskaavaehdotuksen kaavakarttaan ja kaavaselostukseen liittyvässä materiaalissa "Rakennussuo-
jelukohteet ja arkeologiset kohteet ja luettelot" Satava-Kakskerran osayleiskaavan rakennussuojelu-
kohde 67 Hylkilahti kuvataan seuraavasti: "Hylkilahden kantatílan hirsirunkoinen, mansardikattoinen 
asuinrakennus sekä hirsirunkoiset luhti, navetta ja aitta 1920-luvulta". Aittaa lukuun ottamatta eri raken-
nuksiin on tehty eri vuosikymmenien aikana merkittäviä muutoksia, korjaus-, perusparannus- ja perus-
korjaustyötä (viimeisenä asuinrakennuksen täydellinen peruskorjaus 1989, sisältäen mm. ikkunoiden ja 
katon uusimisen sekä materiaalien vaihtumista) . Muutosten vuoksi esitän, että kaavaa korjataan poista-
malla sr-merkintä.  
 
Vastine: 
  
Hylklahti on yksi historiallisesti arvokkaista Kakskerran kantatiloista. Tilan rakennuskokonaisuus ja sen 

pihapiiri on erittäin hyvin hoidettu ja ylläpidetty. Rakennukset ovat näkyvällä paikalla Vapparintien ja 

Brinkhallintien risteyksessä. Rakennuksilla on näin ollen myös merkittävää maisemallista arvoa. Hylklah-

den päärakennus ja pihapiirin ympärillä olevat ulkorakennukset on korjattu siten, että rakennusten alku-

peräinen tyyli on hyvin säilynyt. Suojelumerkintä ei estä rakennuksessa tehtäviä, tyylinmukaisia muutos-

töitä eikä ajanmukaistamista. Suojelu ei koske rakennuksen sisätiloja. Rakennuksen ulkopuolisiin kor-

jaustöihin on mahdollista hakea ELY:n tai museoviraston korjausavustuksia. Säilyttämistä koskevien 

merkintöjen poistaminen Hylklahden kohdalta antaisi mahdollisuuden maisemaan sopimattomaan uudis-

rakentamiseen keskeisellä paikalla, minkä vuoksi kaavaehdotuksen mukaiset kaavamerkinnät ovat tar-

peellisia ja perusteltuja. 

 

Muistutus 21 (allekirjoittaneita 2 kpl) 
 

Aihe: muistutus Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksesta 

 
Hei, 
 
omistamme tilan Mustikkamäki (kiinteistötunnus: 853-446-0001-0179-K) Kakskerrasta Kollinalueelta. Ny-
kyisessä osayleiskaavaehdotuksessa kiinteistömme on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseen aluee-
seen (M-1), ja sen mukaan puolen hehtaarin kokoisella kiinteistöllämme ei olisi lainkaan rakennusoi-
keutta. Esitämme kiinteistömme osoitettavan ympärivuotiseen asumiskäyttöön seuraavin perustein: 
 



Olemme ostaneet tontin vuonna 2009, hakeneet tontille rakennusluvan vuonna 2010 ja rakennuttaneet 
tontille tien. Kiinteistöllemme on vedetty sähköt sekä rakennettu valokaapeli mahdollisuus. Meillä oli ton-
tille omakotitalolle rakennuslupa, mutta rakentaminen viivästyi ja lupa raukesi. Toivoisimme kuitenkin, 
että kiinteistölle voisi jatkossakin rakentaa. Mikäli tontille ei jää yhtään rakennusoikeutta, koemme, että 
taloudellinen menetys olisi meille kohtuuton. 
 
Meidän kiinteistömme ja mahdollinen tuleva rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on jo ympärivuotista 
asutusta. Kiinteistömme toisella puolella olevassa kiinteistössä on loma-asutusta ja toisella puolella ole-
vassa ympärivuotista asutusta. Koska molemminpuolin kiinteistöämme olevat talot sijaitsevat lähellä 
mahdollista tulevaa rakennuspaikkaa, kiinteistöllemme rakentaminen ei rikkoisi yhtenäistä metsäaluetta 
eikä siten myöskään heikentäisi Kollin alueen metsän virkistyskäyttöä. 
 
Vastine: 
 
Alueelle, jossa kiinteistö sijaitsee, on jo rakentunut asutusta, ja alue sopii maastoltaan ja sijainniltaan täy-
dennysrakentamiseen. 
 

• Vapparintien varren AT-1-merkintää laajennetaan tien itäpuolelle siten, että se kattaa mm. kiin-
teistön Mustikkamäki. 
 

Muistutus 22 (allekirjoittaneita 2 kpl) 
 
(Sis. kaksisivuisen pöytäkirjan lohkomisesta) 
 
MUISTUTUS SATAVA-KAKSKERRAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA  
 
Muistutuksen tekijät 

1. (nimi poistettu)  
2. (nimi poistettu) 

 
Muistutuksen tekijöiden asiamies ja prosessiosoite  

Asianajaja Ilkka Salonen  
Asianajotoimisto Aura Oy  

 
Muistutuksen määräaika  

16.8.2019  
 
Tila, jota muistutus koskee  

Muistutuksen tekijät omistavat osayleiskaavaehdotusalueella sijaitsevan SalIila -nimisen 
tilan (853-446-1-145).  

 
Muistutus  Osayleiskaavaehdotuksessa muistutuksen tekijöiden omistama Sallilan tila on merkitty M-1 

-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue). OsayleiskaavaIuonnoksessa/2017 Sallilan 
tila oli merkitty AT-1 -alueeksi (kyläalue).  

 
1. Vaatimus  
Muistutuksen tekijät vaativat, että ehdotuksen Sallilan tilaa koskeva osayleiskaavamerkintä 
ja määräys muutetaan luonnoksen mukaiseksi AT-1 -alueeksi. 
 
2. Taustatietoia  
Sallilan tila sijaitsee Kollinmetsäntien varrella, tuon tien ja Vapparintien risteyksessä. (nimi 
poistettu) on vuosien mittaan käynyt useita keskusteluja tilaan liittyen Turun kaupungin vir-
kamiesten kanssa.  
 
(nimi poistettu) muistiinpanot näistä keskusteluista ja kirjeenvaihdosta esitetään seuraa-
vassa muistutuksen taustatiedoksi:  
 
- 15.9.1981 tuli meille määräalana. Lohkomisessa ongelmia.  
 



- 18.5.1987 pyydettiin Turun kaupunginhallitukselta suostumusta määräalan Iohkomiseksi 
itsenäiseksi tilaksi.  
 
- 8.7.1987 kaupunginhallitus ilmoitti päättäneensã puoltaa anomusta määräalan lohko-
miseksi itsenäiseksi tilaksi.  
 
-13.11.1989 Iohkomiskokous. Pöytäkirjassa todetaan:" Määräala sijaitsee haja-asutus-
aluee|Ia. Turun kaupunki puoltaa lohkomisen suorittamista (8.7.1987). Määräalasta muo-
dostetaan rakennuspaikka. Määräala täyttää Turun kaupungin rakennusjärjestyksessä ra-
kennuspaikalle asettamat vaatimukset". Näin muodostettiin rakennuspaikka, jonka nimeksi 
tuli Sallila.  
 
-15.12.2006 Turun kaupungin edustaja vastasi kysymykseemme Sallila-tilan rakentamis-
mahdollisuuksista sähköpostilla seuraavasti: "Selvitimme hieman asiaa. Näyttää siltä, että 
tilalle on mahdollista saada omakotitaloa varten myönteinen suunnittelutarveratkaisu, jonka 
perusteella voi hakea rakennuslupaa". 
 
-14.6.2018 puhelinkeskustelu osayleiskaavaluonnoksesta/2017 yleiskaavainsinööri Olavi 
Aholan kanssa. Ahola totesi, että "kiinteistölle on mahdollista rakentaa useampikin talo, jos 
osayleiskaava hyväksytään (AT-alue)". 
 
-27.2.2019 kaupungin edustajan vastaus sähköpostilla kun Sallila onkin M-1 alueella: "Ra-
kennuspaikan kynnysarvoksi M-1 alueella ehdotetaan 2 tai 3 ha. Tilanne on kooltaan vähän 
yli hehtaarin, joten se ei täytä tuota minimikokoa. Osayleiskaavaehdotuksen määräykset 
eivät vielä ole Iopullisia, mutta tilan rakennusoikeuden varmistamiseksi kannattaisi hakea 
suunnittelutarveratkaisua ennen osayleiskaavan hyväksymistä, kun alueella on nyt voi-
massa rakennusjärjestyksen mukainen 0,35 ha:n pinta-alavaatimus".  
 
- 11.7.2019 kyselin puhelimitse kiinteistöverosta. Karttoja tutkittuaan kaupungin edustaja 
vastasi: "Kyseessä on rakentamaton rakennuspaikka". "Edellä olevan historian perusteella 
katsomme, että tilamme on olemassa oleva rakennuspaikka, jossa ei vielä ole rakennuksia 
ja 2 ha:n pinta-alavaatimus on kohdallamme kohtuuton. Emme ole hakemassa suunnittelu-
tarveratkaisua rakennusoikeuden pelastamiseksi, sillä tarkoituksemme ei ole rakentaa 
tässä vaiheessa. Kaavavalmistelussa on huomioitava tilan historia."  
 
3. Muistutuksen perusteet  
 
3.1. (nimi poistettu) ja (nimi poistettu) ovat 15.9.1981 saaneet määräalana lahjaksi Sallilan 
tilan maa-alueen. Maa-alue on Iohottu Sallilan tilaksi 13.11.1989 ja samalla määräalasta on 
muodostettu rakennuspaikka.  
 
Lohkomistoimituksen (toimitus nro 114156-0) pöytäkirjan 2 §:n kohdalla on kirjattu "Määrä-
ala sijaitsee haja-asutusalueella. Turun kaupunki puoltaa lohkomisen suorittamista 
(8.7.1987) Mäãräalasta muodostetaan rakennuspaikka. Määräala täyttää Turun kaupungin 
rakennusjärjestyksessä rakennuspaikalle asettamat vaatimukset." 
 
Osayleiskaavaluonnoksessa/2017 Sallilan tila oli merkitty AT-1 -alueeksi ja tilan pinta-ala 
huomioon ottaen edelleen rakennuspaikaksi. Kaavaluonnoksen merkintä on siten johdon-
mukainen lohkomiskokouksessa tehdyn päätöskirjauksen kanssa eikä (nimi poistettu) ja 
(nimi poistettu) ole ollut aihetta huomautuksiin luonnoksen vuoksi. 
 
Osayleiskaavaehdotuksessa Sallilan tilaa esitetään yllättäen M-1 -alueeksi (maa- ja metsä-
talousvaltaiseksi alueeksi). Muistutuksen tekijät eivät katso ko. merkinnän muuttamista 
kaavaluonnokseen nähden aiheelliseksi ja perustelluksi. 
 
Sallilan tila sijaitsee Kollinmetsäntien varrella. Tilan länsiraja on noin kymmenen metrin 
päässä Vapparintiestä. Tilalle on jo valmiina tieliittymä ja Vapparintien ja Kollinmetsäntien 
risteyksessä on bussipysäkkikin. Vesi- ja viemäriputkisto on noin sadan metrin päässä ti-
lasta. Näidenkin seikkojen vuoksi Sallilan tila on hyvä ja tyypillinen rakennuspaikka. Kaava-
luonnoksen rakennuspaikan mahdollistavalla kaavamerkinnällä AT-1 ei liioin ole haitallista 
maisemavaikutusta juuri tilan sijaintikin huomioon ottaen.  
 



3.2. Muistutuksen tekijöille Sallilan tilan kaavamerkinnän muutoksella olisi olennainen ta-
loudellinen vaikutus. Rakennusmaasta tulisi ehdotuksen mukaisesti oikeastaan joutomaata.  
 
Muutos olisi jo sellaisenaan kohtuuton muistutuksen tekijöille kannalta. Lisäksi, kuten ehdo-
tuksesta ilmenee, Sallilan tilan itäpuolella ja pohjoispuolella on jo kymmeniä asuinraken-
nuksia ja ehdotuksen mukaan näiden kiinteistöjen omistajat voisivat saada vielä lisää ra-
kennuspaikkoja tonteilleen! 
 
Sallilan tila rakennuspaikkana ei voi maisemallisesti eikä millään muullakaan tavoin olla 
haitaksi ympäristön alueiden suunnittelulle ja käytölle tulevaisuudessa, mutta tilan määrää-
minen M-1 -alueeksi aiheuttaisi muistutuksen tekijöiden tilan arvon olennaisen alenemisen 
ja tosiasiassa estäisi sen hyötykäytön. 
 
3.3. Muistutuksen tekijöiden mielestä pitäisi tällä kohdin välittömästi Vapparintien itäpuo-
lella olevat maa-alueet määrätä AT-1 -alueiksi. Joka tapauksessa Sallilan tila pitää säilyttää 
AT-1 -alueena.  
 
Turun kaupungin (nimi poistettu) ja (nimi poistettu) aikanaan ilmoittama puolto tilan lohko-
mista varten, sitä seurannut lohkomistoimitus, johon nimenomaisesti on kirjattu tilalle muo-
dostettavan rakennuspaikka, sekä (nimi poistettu) ja kaupungin virkamiesten 2000-luvulla 
käymät keskustelut ja sähköpostikirjeenvaihto, ovat antaneet muistutuksen tekijöille perus-
tellun käsityksen ja tiedon, että Sallilan tila säilyy rakennuspaikkana.  
 
Sallilan tilan kaavamerkinnän säilyttäminen kaavaluonnoksen/2017 mukaisena ei aiheuta 
haittaa ympäristölle eikä naapureille. Koska lisäksi SalIilan tilaa vastapäätä Vapparintien 
toisella puolella olevat maa-alueet on määrätty AT-1 -alueeksi, niin myös maanomistajien 
yhdenvertainen kohtelu edellyttää luonnoksen mukaisen kaavamääräyksen säilyttämistä. 
Kaavaluonnoksessa/2017 kiinteistöjä oli kohdeltu Vapparintien molemmin puolin yhdenver-
taisella tavalla.  

 
4. Lisäselvityspyynnöt ia yhteydenotot  
 

Mahdolliset Iisäselvityspyynnöt ja muut yhteydenotot sekä kaavaehdotuksen jatkokäsitte-
lyssä laadittava kaupungin lausunto ja tehtävät päätökset pyydetään toimittamaan allekir-
joittaneelle asiamiehelle.  

 
Vastine: 
 

• Vapparintien varren AT-1-merkintää laajennetaan tien itäpuolelle siten, että se kattaa mm. kiin-
teistön Sallila. Perustelujen osalta ks. vastine muistutukseen 21. 

 

Muistutus 23 (allekirjoittaneita 2 kpl) 

 

Muistutus Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotukseen (10/2013)  
Kiinteistömme Tupala 502:1 :46, Matinniementie 12, Raustvuoren osayleiskaavaehdotusalueella on aina 
ollut vapaa-ajan asuntoja, jotka ovat olleet virkistys- ja vapaa-aikakäytössä. Loma-asuntojen käyttäjiä, 
saariasukkaat mukaan lukien, on Raustvuoren tiekunnan alueella lähes sadassa kiinteistössä. Luonnon-
rauha, häiriötön olo ja naapureiden kunnioittaminen on vapaa-ajan asukkaiden toive jatkossakin. 
 
Me Tupalan kiinteistön omistajat vaadimme, että viimeisimmässä 4.6.2019 osayleiskaavaluonnoksessa 
lisättyä Kakskerran Raustvuoren läntiseen osaan esitettyä LV 1-merkintää ei hyväksytä, vaan se poiste-
taan kuten aiemmassakin versiossa. 
 
LV 1-alue, perinteisen vapaa-ajan asuntoalueen keskellä, lisäisi lisääntyvää lastaustoimintaa ja rantalii-
kennettä pienellä lahdella. 
 
Lahden toisessa reunassahan on jo pienvenesatama (LV 2) lähisaarien kiinteistön-omistajille, jotka jou-
tuvat kulkemaan vesitse huviloilleen. 
 



Päättäjät ja virkamiehet eivät ole luonnosesityksen käsittelyvaiheessa saaneet riittävää ja vallitsevan ti-
lanteen mukaista tietoa, koska LV 1 -lisäysesitys on ymmärtääksemme tullut Raustlahti 12250 Matinie-
mentie 6 yrittäjän (nimi poistettu) esityksestä ja ympärillä olevien naapurien mielipiteitä ei ole tasapuoli-
suuden vuoksi voitu yhtaikaa kuulla, kun kaavaesitys on yllättävästi muuttunut ja kannanotoille on lyhyt 
vastineaika. Paikallisesti Raustlahden kiinteistönomistaja ei ole tiedottanut tai keskustellut naapureiden 
kanssa esiin tulleista hankkeistaan. 
 
Naapurissa oleva Raustlahden 1 :250 kiinteistön rakennus on ymmärtääksemme myös luokiteltu loma-
asunnoksi. Se on käytännössä ollut ympärivuotisessa asumiskäytössä ja sitä on lisääntyvässä määrin 
käytetty rakentamis- ja kunnossapitoyrityksen varastoalueena ja tukikohtana. Pihalla on rakennusmateri-
aalia, betonituotteita, täytekiviä, harjaterästä ym., joiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Ulkona pihalla 
on traktoreita ja kaivinkoneita. Kun piha tuli täyteen siirrettiin vanhoja käytöstä poistettuja painekyllästet-
tyjä puhelin-/sähköpylväitä aivan tonttimme rajalle, missä ne olivat vuosia porakaivomme läheisyydessä. 
Kun niille saatiin käyttöä siirrettiin rajan viereen traktorilla siirrettäviä suursäkkejä, joissa oli tiili-ym. pur-
kujätettä. Ne olivat rajalla useita vuosia. Näitä ennen oli rajasäilytyksessä käytöstä poistettu elämänkaa-
rensa päähän tullut henkilöauto useamman vuoden. Omistajan toiminta on ollut täysin hyvistä tavoista 
piittaamatonta. Mistään emme kuitenkaan ole aiemmin valittaneet vähääkään.  
 
Raustlahden kiinteistön alueelle on vuosien aikana kiihtyvään tahtiin täytetty murskeella ja jätemaalla 
piha-aluetta koko ajan laajentaen satama-allasta yksityiskäyttöön nähden poikkeavan laajasti muuttaen 
rantaviivaa ja alueen ulkoista ilmettä. Myös rantarakennelmat ovat massiivisia. Alueella tapahtunut toi-
minta on ollut muista piittaamatonta ja ympäristöä dominoivaa.  
 
On mahdotonta käsittää tilannetta, jos nykyinen alue muutetaan LV 1-merkinnällä. Jos alueelle sallitaan 
pienvenesatama, se lisää liikennettä ja koneiden aiheuttamaa haittaa, ympäristömelua, veden laadun 
heikkenemistä ja kalakannan olosuhteiden vaikeutumista. On myös todennäköistä, edellä kuvattuun toi-
mintakäytäntöön viitaten, että muun tavaran säilytyksen ohella piha-alueella on lisää konekalustoa, van-
hoja veneen hylkyjä ja talvisäilytysveneitä esteettisenä haittana. 
 
Tämä alue ei missään nimessä sijaintinsa vuoksi sovi esitettyyn tarkoitukseen, vaan sijainnin on oltava 
syrjässä asutuksesta. Lahden alueella on jo edellä mainittu pienvenesatama (LV 2), joka riittää käyttötar-
koitukseensa. 
 
Edellä mainituista syistä emme naapureina voi hyväksyä esitettyä LV 1-merkintää. Vaadimme, että esit-
tämämme näkökannat ja tilannekuvaukset otetaan huomioon ja alue pysyy nykymuodossaan ja LV 1-
merkintä poistetaan Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotuksesta (10/2013). Toivomme, että esittä-
mämme perustelut saatetaan tiedoksi myös poikkeuslupahakemuksen (P 2018-614) käsittelyyn, johon 
lähetämme oman lausunnon.  
 
Vastine: 
 
LV-1-alue on lisätty osayleiskaavaehdotukseen lautakuntapäätöksen mukaisesti.  
  
Muistutuksissa on tuotu esille, että alueelle on mahdollisesti toteutettu luvattomia rakennustöitä. Mahdol-
linen luvaton rakentaminen ja varastointi alueella sekä puutteet alueen siisteydessä ovat asioita, joihin 
rakennusvalvontaviranomainen voi puuttua. Muistutus on toimitettu rakennusvalvonnalle tiedoksi 
(13.11.2019). Vesilain mukaiset luvat käsittelee aluehallintovirasto. Hankkeeseen ryhtyvän tulee selvittää 
toimivaltaiselta viranomaiselta, edellyttääkö hankkeen toteuttaminen vesilain mukaista lupaa ennen toi-
menpiteisiin ryhtymistä. 
 

Muistutus 24 
 
Muistutus Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotuksesta  
 
Vastustan kyseessäolevaan ehdotukseen 4.6.2019 tehtyä lisäystä, joka koskee Kakskerran  
länsiosassa RA-1 loma-alueella sijaitsevan rannan muuttamista yksityiseksi LV-1 pienvenesatamaksi 
Raustlahti tilalla.  
 
Erityistä ihmetystä herättävät seuraavat yksityiskohdat:  
 



Kyseessä on (nimi poistettu) omistama Raustlahti niminen tila, jossa on hänen poikkeusluvalla  
vuonna 1999 rakentamansa loma-asunto.  
(nimi poistettu) on jo toistamiseen hakenut rakennuslupaa omakotitalolle talousrakennuksineen  
samalle tontille. Ja saanut hakemuksiinsa kielteiset päätökset ympäristölautakunnan antamin selkein  
perustein. 
 
Lisäksi (nimi poistettu) hakee muutosta loma-alueensa käyttötarkoitukseen, muuttaakseen  
poikkeusluvalla sen yrityksensä käyttöön rakennuksineen ja tehdäkseen rannasta satama-alueen . 
 
Tällä hetkellä on ajankohtaista naapurien kuuleminen poikkeamislupahakemuksen johdosta (  
P2018-614); muistutuksen antamisaika päättyy 14.8.2019. 
 
Jo ennen naapurien kuulemista ympäristölautakunta oli äänestänyt asiasta ja päättänyt muuttaa  
esittelijän ehdotuksen jäs. Mannin ehdotukseen (nimi poistettu) myönteiseksi 8-5.  
Eli osayleiskaavaehdotukseen on jo merkitty loma-asuntoalueelle yksityinen pienvenesatama.  
 
Mitkä olivat perustelut muuttaa aiempi esittelijän ehdotus? 
 
Toteutuuko tässä asiaan osallisten yhdenvertaisuus ja onko asioiden käsittely ollut avointa ja hyvää  
kunnallisten asioiden yhteistä hoitoa?  
 
Vastine: 
 
Ks. vastine muistutukseen 23 (yhteinen vastine muistutuksiin 23, 24, 25 ja 27). 
 

Muistutus 25 

 
Satava-Kakskerta delgeneralplan (10/2013). 
 
Synpunkter till Planförslaget avs. ändring gjord 2019-06-04 (LV 1 område i västra delen av 
Kakskerta inom Raustvuori – området). 
 
Undertecknad godkänner inte att utmärkt område i delgeneralplanen skall godkännas som ett LV 1 
område. 
 
Förslaget att införa ett LV 1 område, småbåtshamn/område för småbåtsplatser kommer att innebära 
en utökad belastning i en liten vik (max. 170 m bred och lång) och en utökad exploatering av närlig-
gande strandområden. 
 
I viken finns redan idag en småbåtshamn LV 2 som möjliggör för boende på 3–4 stora öar att ha sina 
båtar förtöjda. Därtill har man på var sida av bryggan muddrat och gjort det möjligt till ytterligare båt-
platser främst till fastigheter i närområdet. I viken finns ytterligare 2 stora segelbåtar förtöjda i var sin 
boj. I anslutning till LV 2 bryggan finns det parkeringsplatser. 
 
Vad är syftet med en LV-1 småbåtshamn? Är behovet av nya båtplatser en anledning, eller skall 
”småbåtshamnen” användas för byggverksamhet som bedrivs av fastighetsägaren? Jag tror på det 
senare alternativet. 
 
Konsekvenser och frågetecken som uppstår oavsett alternativ; 

• Merparten (70–80%) av vikens strandlinje skulle ändras markant på grund av bryggor och kajer. 
Detta skulle i sin tur ha en avsevärd påverkan på fisket och sjöfågellivet som under vår och för-
sommaren i skydd av vassruggar häckar (ejdrar, gräsänder, knipa, skrake, skäggdopping, 
knölsvan etc.). 

• En småbåtshamn skulle också medföra en utökad båttrafik i en vik med begränsat utrymme. I 
dagsläget finns det dessvärre båtförare som kör med alldeles för hög hastighet in och ut ur viken 
och nära stranden och förorsakar fara (att simma ut 10 meter från strandlinjen är förenat med 
fara) och har således inte respekt eller saknar kunskap om att vågsvall de facto eroderar under-
tecknads strand. 



• Buller i form av oönskad bil- och tung fordonstrafik (kranbilar) vid upptagning och sjösättning av 
båtar, iordningställande (tvätt, målning och service) eller transport av byggmaterial. Området 
skulle också bli en uppställningsplats för båttrailrar, bockar, stöttor och presenningar (egna iaktta-
gelser efter att ha vistats i ett tjugotal båthamnar runt om i Norden) vilket förfular omgivningen 
och medför nedskräpning. Ifall området används i fastighetsägarens byggverksamhet kommer 
området med all sannolikhet att likna en permanent byggarbetsplats. 

• En väsentlig del av en småbåtshamn är självfallet möjligheten till kort- och långtidsparkering och 
förvaring av båttrailers. Det går inte att klassificera ett område som en småbåtshamn med båt-
platser om inte också frågan om hur parkeringen skall lösas och vilken påverkan det har på 
närmiljön. Stamfastigheten, ca 150–200 meter från planerade LV-1 område, har ju klassats i pla-
nen som AT-1/S (Historisk bondgårds- eller herrgårdsmiljö, som har särskilda miljövärden). Har 
dessvärre inte hittat några funderingar eller förslag till detta avseende denna fråga.  

• Frågan man kan ställa sig med beaktande av ovansagda är, kommer området att överhuvudtaget 
att användas som en småbåtshamn (trots klassificeringen) utan istället att exploateras som ett 
hamnområde för byggverksamhet eftersom centrala frågor för en småbåtshamn inte har under-
sökts eller utretts? Har ställt frågan, vad är den exakta definitionen på ett LV-1 område utan att få 
ett uttömmande svar. Detta är en väsentlig och viktig fråga bl.a. utifrån vad man kan göra och 
inte inom ett dylikt LV-1 område. Räknas t.ex. en pråm med tillhörande grävskopa som ”småbåt”? 

• Eftersom ytterligare en småbåtshamn, denna gång för kommersiellt bruk har planerats i viken, 
skulle denna åtgärd ändra hela vikens förutsättningar, både trafikmässigt, miljömässigt och ur ett 
naturperspektiv. Därför är det en gåta för mig att inte fastighetsägaren Simo Koskinen på mot-
satta sidan av viken får möjlighet att yttra sig vad gäller ansökan om undantagstillstånd (P 2018–
614). Han ser ”rakt in” i hamnanläggningen. Att motivera att hans tomt inte angränsar till fastig-
heten ifråga är befängt, det finns andra ”värden” man också behöver beakta. Ur ett kommunalt 
perspektiv vill man gärna i en planprocess lyfta fram det medborgerliga inflytandet men i detta fall 
verkar det som om man glömt det.  

• Åtgärden skulle självfallet även påverka fastighetens marknadsvärde. En potentiell köpare beak-
tar all negativ belastning på fastigheten och är således inte villig att betala ett marknadsvärde uti-
från rådande förutsättningar. 

Att ansöka om att strandområdet i viken klassas som LV 1 baseras helt enligt min uppfattning på en 
kommersiell utgångspunkt. Att i ett tidigare skede (2017-06-12) ha framfört att man vill leva och bo 
och vara verksam i Raustvuori är en tanke som är förlegad. Att exploatera strandområden bara för att 
man skall ha möjlighet att stanna på orten saknar relevans i dagsläget, dels på grund av närheten till 
Åbo. 
 
Konsekvenser, synpunkter och frågetecken som framförts ovan gör sammantaget att denna fråga 
måste utredas grundligt eftersom ett godkännande skulle också i förlängningen medföra att ansökan 
om tillstånd till framtida expansioner skulle förenklas på grund av att området redan då är planlagt 
som LV 1. 
 
I sammanhanget bör noteras att fastighetsägaren vidtagit åtgärder under innevarande vinter (2019). 
Man har byggt en kajanläggning med tillhörande hamnbassäng och vändplan för stora fordon. Detta 
har möjliggjorts genom att stora mängder sprängsten har tippats här. Frågan är om nödvändiga till-
stånd finns för en dylik åtgärd där strandlinjen och närområdet har fått genomgå en ansenlig omvand-
ling och med sannolika påföljder på vattenkvalitén. Detta kan från min sida endast ses som en despe-
rat åtgärd där man vill föregripa planläggningsprocessen genom att i förhand anlägga en partiell ham-
nanläggning eftersom en ändring i planprocessen har noterats så sent som 2019-06-04. Detta har 
inte diskuterats med berörda grannar. En okulär besiktning från berörda beslutsfattare/tjänstemän 
skulle vara på sin plats. 
 
Sammantaget kan undertecknad dessvärre inte hitta några positiva faktorer med att en småbåtshamn 
skulle placeras på utsatt område enligt delgeneralplaneförslaget. 
 
Man kan från fastighetsägaren till det tilltänkta LV-1 området framföra argument om att en exploate-
ring inte kommer att ske okontrollerat utan successivt eller att verksamheten kommer att bedrivas i 
nuvarande omfattning och att detta är en överdrift men en tillbakablick på ett par år ger en helt annan 
bild. Projiceras dessa två år på framtiden så får man en tydlig bild av vad som komma skall. 
 



För Er information har även ansökan om undantagsbeslut P2018-614 gällande fastigheten Raustlahti 
502:1:250 också inlämnats eftersom sökande avser att använda det tilltänkta LV-1 området i sin af-
färsverksamhet. 
 
Med förhoppning om att mina synpunkter beaktas och att området förblir i dess nuvarande form och 
att delgeneralplanens överliggande syfte om en god boendemiljö och dragningskraft till havet efter-
levs. 
 
(nimi poistettu)  
Tallbacken 502:1:47 
 
Vastine: 
 
Ks. vastine muistutukseen 23 (yhteinen vastine muistutuksiin 23, 24, 25 ja 27). 

Muistutus 26 (allekirjoittaneita 2 kpl) 
 
MUISTUTUS SATAVA-KAKSKERRAN OSAYLEISKAAVASTA  
(tunnus 10/2013, diaari 3720-2013)  
 
Vaadimme Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksesta poistamaan Kakskerran Raustvuoren kylän 
ranta- alueelle (tontti 1:199, Raustvuoren yksittäistila) suunnitellun peltomaan kaavamerkinnällä MA-1  
muuttamisesta kaavamerkinnällä M-1 maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja jättämään alueen  
ennalleen (MA-1). Ehdotuksen alue rajoittuu tilaamme Penttilä 1:184.  
 
PERUSTELUT: 
Viittamme muistutukseemme 29.3.2009 koskien aikaisempaa Satava-Kakskerran osayleiskaavaa (lii-
teenä), joka huomioitiin venesatamahankkeessa (LV) ja venesatama poistettiin kaavaesityksestä. Naa-
purimme vanha peltoaukea aukeaa Kettukallion heinäladolta rantaan luoden maisemallisesti arvokkaan 
monimuotoisen peltomaiseman. Satava-Kakskerran maisemaselvityksessä 1999 Tuula Vesanto on ku-
vannut tutkimuksessaan maisemakuva 1:ssä avoimena pidettävä näkymä ja maisemakuva 2:ssa luonto-
kohteet ja virkistysalueet. Kartalla kohde on merkitty maisemahoitoalueeksi.  
 
Aikaisempi muistutus on edelleen ajankohtainen koskien koko ranta-alueen luonnon tilaa ja sen säilyttä-
mistä elinvoimaisena ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisenä. Valuma-altaan jälkeinen kosteikko 
on pidätyskyvyllään elvyttänyt entisestään lintulajeja, sammakoita ja hyönteisiä, jopa siippakanta on saa-
nut uuden alun rantaympäristössämme. Viiden vuoden aikana siippapöntöllämme on ollut vaikutusta 
kannan kasvuun. Ranta-alueen muutoskaavailut poistaisivat ympäristönsuojelulliset mahdollisuudet 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Samoin tuhoutuisi ranta-alueen vesikasvillisuus, mikä on tä-
hän asti osaltaan vähentämässä peltoalueelta tulevan ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Myös tämä vai-
kuttaisi paikallisesti veden laatua heikentävästi. Edelleenkin ranta-alueen rakentaminen muuttaisi oleelli-
sesti alueen maisemaa ja vaikuttaisi näin merkittävästi loma-alueen viihtyvyyteen. Samansuuntainen vai-
kutus olisi auto- ja veneliikenteen aiheuttamilla melu- ym. haitoilla.  
 
Liite: Muistutus Satava-Kakskerran osayleiskaavasta 29.3.2009 
 
Vastine: 
 
Osayleiskaavan MA-1-merkinnän tarkoituksena on vaalia saarten maisemakuvan kannalta arvokkaita 
viljelymaisemia ja edistää niiden säilymistä viljelykäytössä. MA-1-rajaukset voivat sisältää myös met-
säsaarekkeita, kalliokumpareita, ruovikkoa ja muuta kasvillisuutta. 
 
Satava-Kakskerran maisemaselvityksessä (2002) Raustvuoren läntisimmät pellot osoitettiin rantaan 
saakka merkinnällä A I Maatalousmaiseman ydinalueet. Ranta on aiemmin ollut nykyistä avoimempi, 
mutta Raustvuorentieltä ja Palovuorentieltä avautuu edelleen näkymiä peltojen yli merelle asti. Merinäky-
miä on myös mahdollista avata puustoa poistamalla. Avoin maisema on MA-1-merkinnällä osoitettujen 
alueiden arvo, mikä tuodaan esille myös kaavamääräyksissä. 
 
MA-1-merkintä kuvaa Raustvuoren ranta-alueen luonnetta osana maisemallisesti merkittävää viljelymai-
semaa paremmin kuin merkintä M-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue. M-1-merkinnällä on osayleiskaa-



vassa osoitettu metsiä. MA-1-merkinnän laajentaminen on siten perusteltua.  Luonnon monimuotoisuu-
den näkökulmasta alueella on merkitystä rikkaan eliöstön kannalta. Ranta on lisäksi meritulvavaara-alu-
etta, joka ei lähtökohtaisesti sovellu rakentamiseen. 
 

• Muutetaan osayleiskaavaehdotuksen M-1-alue Raustvuoren rannassa maiseman kannalta olen-
naisilta osilta MA-1-alueeksi. 
 

Muistutus 27 
 
(Sis. kahdeksansivuisen Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen sekä otteen osayleiskaavaeh-
dotuksesta) 
 
ASIA 

Muistutus koskien Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotusta (kaavatunnus 10/2013, DN:o 
3720-2013) 

 
MUISTUTUKSEN TEKIJÄ  

(nimi poistettu) (jäljempänä "(nimi poistettu)")  
Kiinteistön Raustniemi RN:o 1:3, Turun kaupungissa Raustvuoren kylässä, omistajana (853-
502-1-3)  

 
MUISTUTUKSEN TEKIJÄN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE  

Asianajaja Janne Röytiö & OTM Ville Välimaa  
Lexia Asianajotoimisto Oy 

 
I. MUISTUTUS JA VAATIMUKSET  
 

1. Muistutuksen tekijä esittää osayleiskaavaehdotukseen tehtäväksi seuraavia muutoksia:  
 

1) (nimi poistettu) omistaman kiinteistön itäpuolella oleva kaistale on kaavaehdotuksessa 
erotettu MA-1 -alueesta ja osoitettu M-1 -alueeksi niin, että M-1 - alue ulottuu rantaan 
saakka (nimi poistettu) kiinteistöltä katsoen koillis- ja myös kaakkoispuolella. Kyseistä 
kaistaletta koskeva M-1 -aluevarausmerkintä tulee poistaa ja alue tulee osoittaa MA-1 -
aluevarausmerkinnällä. 

 
2) (nimi poistettu) kiinteistöstä katsoen pohjoisessa, lahden toiselle puolen viimeisessä kaa-

vaehdotukseen tehdyssä muutoksessa lisätty LV-1 -aluevarausmerkintä tulee poistaa, ja 
kyseinen alue tulee palauttaa RA-1 -alueeksi, kuten se kaikissa edellisissä kaavaehdotuk-
sissa ja -Iuonnoksissa on ollut. 

 
2. Edellä esitetyt muutokset on havainnollistettu liitteenä 1 olevalla karttapiirustuksella.  

 
II. PERUSTELUT  
 
II.1. M-1 -alueen muuttaminen MA-1 -alueeksi  
 

3. (nimi poistettu) kiinteistön koillis-, itä- ja kaakkoispuolella, kiinteistön 853-502-1-247 alueella si-
jaitseva kapeahko kaistale on erotettu muutoin MA-1 -aluevarausmerkinnällä merkitystä maisemal-
lisesti arvokkaasta peltoalueesta ja merkitty osayleiskaavaehdotukseen M-1 -alueeksi (ks. oheisen 
karttaliitteen ympyröity alue). Alkuperäisessä, vuonna 2017 julkaistussa kaavaluonnoksessa näin 
ei ole ollut. Muutosta ei voida pitää perusteltuna, vaan alue tulisi osoittaa MA-1 -alueeksi oheisessa 
karttaliitteessä havainnollistetulla tavalla. 
 
4. Tosiasiassa maisemallisesti arvokas peltoalue rajoittuu (nimi poistettu) kiinteistöön ja erityisesti 
rantoihin (nimi poistettu) kiinteistön koillis- ja kaakkoispuolella. (nimi poistettu) kiinteistöltä katsot-
tuna koillisessa- ja kaakossa olevilta rannoilta aukeaa peltoalue, joka nyt puheena olevaa kaista-
letta lukuun ottamatta on merkitty MA-1 - alueeksi. Ei ole perusteltua osayleiskaavassa kaavamer-
kinnöin erottaa ko. kaistaletta muusta maisemallisesti arvokkaasta peltoalueesta - myös tämä (nimi 
poistettu) kiinteistön itäpuolella oleva kaistale tosiasiassa kuuluu osaksi maisemallisesti arvokasta 
peltoaluetta. 



 
5. Alueen maisemallisten arvojen ja maisemakuvan, ympäristön viihtyisyyden sekä kulttuuriarvojen 
ja historiallisten arvojen säilymisen näkökulmasta on tärkeää, että tämä alue määritellään kaa-
vassa kokonaisuudessaan näitä arvoja parhaiten vaalivalla aluevarausmerkinnällä MA-1 
 
6. Vaikka katsottaisiin, että alue ei ole peltoa käsitteen varsinaisessa merkityksessä, tulee se silti 
osoittaa osayleiskaavassa MA-1 alueeksi. MA-1 -aluevaraus ei edellytä, että alue olisi yksinomaan 
peltoa. Kaavaehdotuksen mukaan maisemallisesti arvokkaaseen peltoalueeseen voi sisältyä myös 
metsäsaarekkeita, kallionkumpareita, ruovikkoa ja muuta kasvillisuutta. Huomiota ei tulisi kiinnittää 
siihen, millaista kasvusto tällä alueella on, vaan ennen kaikkea siihen, että alue sen ympäristö huo-
mioiden käytännössä kuuluu siihen maisemallisesti arvokkaaseen, laajempaan peltoalueeseen, 
joka on osayleiskaavaehdotuksessa merkitty tunnuksella MA-1. Maisemallisesti arvokas peltoalue 
alkaa jo rannasta kummaltakin puolen Koskisen kiinteistöä.  
 
7. M-1 -aluetta koskevissa kaavamääräyksissä tarkennetaan M-1 -aluevarausta seuraavilla mää-
räyksillä: 

 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alueella on sallittu ainoastaan haja-asutusluonteinen 
sekä maa-ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Rakentaminen alueelle edellyttää maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä, lukuun 
ottamatta maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakenta-
mista. Hakemuksen liitteeksi tulee esittää lähiympäristön alueellinen suunnitelma, jossa huo-
mioidaan muun muassa vesihuolto, ajotiet, pyöräily- ja ulkoilureitit, virkistystarpeet sekä mai-
seman ja rakennetun ympäristön arvot.  
 
Rakentamisen tulee perustua 6.11.2017 voimassa olleeseen tílajaotukseen. Rakennuspaik-
kojen muodostaminen voidaan sallia alueeseen sisältyvän tilan koko maapinta-alaa kohden 
seuraavasti:  
- yksi rakennuspaikka yli 2 hehtaarin - alle 6 hehtaarin suuruisille tiloilfe  
- kaksi rakennuspaikkaa yli 6 hehtaarin - alle 10 hehtaarin suuruisille tiloille  
- suuremmille kuin 10 hehtaarin tiloille saa muodostaa lisäksi yhden rakennuspaikan jokaista 
1O hehtaaria kohden. Rakennuspaikkojen määrään sisältyvät tilan alueen AT-1-, AT-1/s-, 
AM-1- ja RA-1- rakennuspaikat. Rakennuspaikat on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan 
olevien rakennuspaikkojen sekä rakennettujen teiden läheisyyteen. Pääsaarten ulkopuolisille 
saarille ja ranta-alueelle ei saa sijoittaa rakennuspaikkaa. Rakennetun rakennuspaikan pinta-
alaksi tulee jäädä vähintään 1500 m2. Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 
2000 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuk-
sen, jonka kerrosala saa olla enintään 400 k-m2 sekä lisäksi saa rakentaa talousrakennuksia 
enintään 150 k-m2. 

 
8. M-1 -aluetta koskevissa kaavamääräyksissä on siis vapautettu kaikki maa-ja metsätalouden 
sekä kalatalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL) mukaisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen edellytyksestä1. Ottaen huomi-
oon nyt kyseessä olevan alueen luonteen osana muun muassa maisemallisesti, kulttuurisesti ja 
historiallisesti arvokasta peltoaluetta, ei sellaista aluevarausmerkintää, jota koskevissa kaava- 
määräyksissä on vapautettu kaikki maa- ja metsätaloutta sekä kalataloutta palveleva rakentaminen 
suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen hakemiselta, voida pitää kyseiselle alueelle so-
veltuvana.  
 
9. Edelleen alue on osayleiskaavaehdotuksen yleismääräysten perusteella tulkittuna kokonaisuu-
dessaan ranta-aluetta. (nimi poistettu) käsityksen mukaan edellä mainittu M-1 -aluevarausmerkin-
tää koskeva kaavamääräys (rakentamismääräys) tarkoittaa, ettei alueelle osayleiskaavan mukaan 
saa sijoittaa rakennuspaikkaa. Koko nyt kyseessä oleva alue on osayleiskaavaehdotuksessa myös 
osoitettu meritulva-alueeksi, jolla on otettava huomioon tulvimisvaara. Alue ei siis myöskään MRL 
116 §:n perusteella sovellu rakennuspaikaksi. Alueelle ei ole tarvetta osayleiskaavan M-1 -alueva-
rauksella edes teoriassa osoittaa haja-asutusluontoista rakentamista, kun tällainen rakentaminen 
ei alueelle kuitenkaan ole kaavamääräysten tai MRL:n säännösten perusteella lähtökohtaisesti 
mahdollista. Näin ollen ei ole myöskään rakentamisen tarpeille perustuvia syitä, jonka vuoksi alue 
tulisi osoittaa M-1 -alueeksi MA-1 -alueen asemasta. 

 
1 Kyseinen M-1 aluetta koskeva kaavamääräys ei Koskisen käsityksen mukaan vastaa maankäyttö- ja rakennus-
laissa suunnittelutarveratkaisun edellytyksestä asetettua poikkeusta. Vrt MRL 137 § 2 mom. 



 
10. Alueen osoittaminen MA-1 -alueeksi antaa oikean kuvan alueen todellisesta luonteesta ja alu-
een merkityksestä osana maisemallisesti arvokasta peltoaluetta, sekä sen tärkeydestä maisemalli-
sesti arvokkaan peltoalueen säilyttämisessä ja avoinna pitämisessä. Myös tämän vuoksi alueen 
merkitseminen MA-1 merkinnällä on tarpeellista.  
 
11. Sen lisäksi, että MA-1 -aluevaraus olisi tarkoituksenmukaisempi alueen tosiasiallisen luonteen 
paremmin huomioiva, M-1 aluevarausmerkintä kyseiselle alueelle ei riittävästi huomioisi MRL 39 
§:n 2 mom. 8-kohdassa tarkoitetulla tavalla rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen 
vaalimista ja olisi näin ollen myös MRL:n mukaisten yleiskaavan sisältövaatimusten vastainen. 

 
II.2. LV-1 -aluevarauksen poistaminen  
 

12. (nimi poistettu) kiinteistöstä katsoen pohjoisessa, lahden toiselle puolen viimeisessä kaavaeh-
dotukseen tehdyssä muutoksessa lisätty LV-1 -aluevarausmerkintä (ks.liitteessä 1 rastitettu kohta) 
tulee poistaa, ja kyseinen alue tulee palauttaa RA-1 alueeksi, kuten se alun perin on kaavaehdo-
tuksessa merkitty. 
 
13. LV-1 -aluetta ei ole sisältynyt yleisesti nähtäville olleeseen osayleiskaavaluonnokseen (2017), 
alustavaan osayleiskaavaehdotukseen (2018) taikka 24.4.2019 julkaistuun alkuperäiseen osayleis-
kaavaehdotukseen. Alue on lisätty osayleiskaavaehdotukseen vasta juuri ennen sen hyväksymistä 
ja nähtäville asettamista, 4.6.2019.  
 
14. MRL 1 §:n mukaan lain tavoitteena on muun muassa turvata jokaisen osallistumismahdollisuus 
asioiden valmisteluun sekä taata suunnittelun laatu ja vuorovaikutus. Edelleen MRL 62 §:n mukaan 
kaavoitusmenettely tulee järjestää niin, että osallisilla (mm. alueen maanomistajat ja ne, joiden 
asumiseen tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa) on mahdollisuus osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipi-
teensä asiassa.  
 
15. LV-1 -aluevaraus on jäljempänä kuvatulla tavalla (nimi poistettu) (ja myös muiden alueen 
maanomistajien) kannalta erittäin merkittävä muutos, joka seikka entisestään korostaa vuorovaiku-
tuksen tärkeyttä tällaisen muutoksen valmistelussa ja suunnittelussa. Koska LV-1 -aluevaraus on 
sisällytetty osayleiskaavaehdotukseen vasta juuri ennen sen nähtäville asettamista, (nimi poistettu) 
(tai muilla alueen maanomistajilla) ei ole ollut tältä osin riittävää mahdollisuutta osallistua kaavan 
valmisteluun ja esittää LV-1 -alueesta mielipidettään jo kaavan suunnittelu-/vaImisteluprosessin 
aikana. Lisäys vaikuttaa jäljempänä esitetyllä tavalla olennaisesti (nimi poistettu) kiinteistön käyt-
töön ja hallintaan. Menettely ei tältä osin ole täyttänyt MRL 62 §:n ja sen nojalla annetun maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 6-luvun vaatimuksia kaavan aloitus- ja valmisteluvaiheen vuorovai-
kutuksesta. LV-1 -aluevaraus tulee jo yksin tämän seikan johdosta poistaa osayleiskaavaehdotuk-
sesta. 
 
16. LV-1 -aluevaraus mahdollistaa venesataman sijoittamisen kyseiselle alueelle. Tällaisen vene-
sataman mahdollistavasta aluevarauksesta ja sen myötä venesataman todennäköisestä toteutta-
misesta aiheutuisi merkittäviä haittoja (nimi poistettu) kiinteistölle ja sen käyttämiselle. Venesa-
tama-alueen mahdollistava LV-1 -aluevaraus heikentää olennaisesti muun muassa alueen mai-
sema-, luonto-, ympäristö- ja kulttuuriarvoja sekä alueen soveltumista virkistyskäyttöön. 
 
17. Nyt osayleiskaavaehdotuksessa LV-1 -aluevarausmerkinnällä käytännössä mahdollistettu ve-
nesatama tulisi toteutuessaan lisäämään merkittävästi veneliikennettä (nimi poistettu) omistaman 
kiinteistön pohjoispuolella sijaitsevalla Iahdella. Turun kaupungin Kaupunkiympäristölautakunnan 
4.6.2019 kokouspöytäkirjan 247§:n ja erityisesti siinä esille tuodun poikkeusluvan hakijan vasti-
neen perusteella on nähtävissä, että kyseistä LV-1 -aluetta olisi tarkoitus käyttää osana yritystoi-
mintaa harjoitettavaan satamatoimintaan. Yritystoiminnan osana harjoitettava venesatamatoiminta 
on sekä suurimuotoisempaa että enemmän veneliikennettä aiheuttavaa, kuin esimerkiksi yksityi-
seen käyttöön tarkoitettu veneen säilytyspaikka. On selvää, että tällaisen yritystoiminnan osana 
harjoitettavan satamatoiminnan luonne entisestään lisää niitä ympäristöllisiä-, maisemallisia ja viih-
tyisyyteen liittyviä, sekä muita venesatama-alueen aiheuttamia haittoja, joita lisääntyvä ja selvästi 
kyseisen lahdenpoukaman kestokyvyn ylittävä veneliikenne alueella aiheuttaisi. 
 



18. Asiassa tulee huomioida myös, että alueella sijaitsee tosiasiassa jo kaksi venesatamaa. Kylän 
yhteinen venesatama-alue (LV-2), sekä tämän eteläpuolella kiinteistön 853-502-1-247 alueella si-
jaitseva suurehko venelaituri (ks. liitteenä 2 oleva Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös 
33/2001/4, 15.6.2001). Alueelle ei ole tarvetta osayleiskaavalla osoittaa kokonaan uutta ja lahden 
kokoon, syvyyteen ja aiempien venepaikkojen määrään nähden varsin suurikokokoista LV-aluetta.  
 
19. Raustniemen pohjoispuolisen Iahdenpoukaman venepaikkakapasiteetti ja vene- liikenteen kes-
tokyky on jo olemassa olevien kahden suurikokoisen venelaiturin myötä ylitetty tai vähintäänkin 
täyttynyt. Uuden venesataman myötä lisääntyvä veneliikenne aiheuttaisi veden samentumista ver-
rattain matalassa ja pienessä lahdenpoukamassa. Edelleen uudesta venesatamasta aiheutuisi 
myös merkittävää meluhaittaa muun muassa (nimi poistettu) omistamalle kiinteistölle. Osayleiskaa-
vaehdotukseen merkityn LV-1 alueen koko mahdollistaa mahdollisen venesatama-alueen käyttämi-
sen myös suurilla veneillä, joka seikka entisestään korostaa edellä mainittuja, lisääntyvästä venelii-
kenteestä aiheutuvia meluhaittoja sekä veden laatua heikentäviä vaikutuksia. Uusi venesatama-
alue heikentäisi myös vesiliikenneturvallisuutta Iahdella. Koska alueella ei ole edellytyksiä uuden 
venesataman rakentamiselle, ei kyseistä LV-1 -aluevarausta ole perusteltua osoittaa osayleiskaa-
vaan. 
  
20. Edellä kuvatut, mahdollisesta venesatamasta aiheutuvat ympäristö-, maisema-, melu-, ja muut 
haitat huomioon ottaen LV-1 alueen sijoittamisessa osayleiskaavaehdotuksessa nyt esitetyllä ta-
valla ei ole riittävästi huomioitu ympäristöhaittojen vähentämistä (MRL 39.2 §:n 7-kohta), maise-
man ja luonnonarvojen vaalimista (MRL 39.2 §:n 8-kohta) taikka virkistykseen soveltuvien alueiden 
riittävyyttä (MRL 39.2 §:n 9-kohta). Edelleen (nimi poistettu) käsityksen mukaan näitä seikkoja ei 
ole voitu LV-1 -alueen myöhäisestä lisäämisestä johtuen edes riittävällä tavalla selvittää ja arvi-
oida.  
 
21. (nimi poistettu) (ja myös alueen muille maanomistajille) aiheutuisi LV-1 -aluevarauksesta ja sen 
mahdollistamasta satama-alueesta edellä kuvatulla tavalla myös kohtuutonta haittaa (MRL 39 §:n 
4 mom.) muun muassa (nimi poistettu) kiinteistön arvon alenemisena ja virkistyskäyttömahdollisuu-
den olennaisena heikentymisenä. 
 
22. Yhteenvetona voidaan todeta, että osayleiskaavaehdotusta ei ole LV-1 -aluevarauksen osalta 
valmisteltu MRL:n vuorovaikutukselle asettamien vaatimusten mukaisesti. Osayleiskaavaehdotus 
ei LV-1 -aluevarauksen osalta myöskään täytä MRL 39 §:ssä asetettuja yleiskaavan sisältövaati-
muksia eikä muutoinkaan ole tarkoituksenmukainen. Osayleiskaavaehdotusta tulee muuttaa niin, 
että LV-1 - alue poistetaan kaavaehdotuksesta.  

 
III. VASTAUKSEN ANTAMINEN  
 

(nimi poistettu) pyytää Turun kaupunkia ilmoittamaan MRL 65 §:n 2 momentin tarkoittaman kunnan 
perustellun kannanoton edellä esitettyihin muutosesityksiin asiamiehen postiosoitteeseen. 

 
Vastine: 
 
M-1-aluetta koskevan asian osalta ks. vastine muistutukseen 26 (yhteinen vastine muistutuksiin 26 ja 
27). 
 
LV-1-aluetta koskevan asian osalta ks. vastine muistutukseen 23 (yhteinen vastine muistutuksiin 23, 24, 
25 ja 27). 
 

Muistutus 28 
 
Muistutus Satava-Kakskerran osayleiskaavasta  
 
Omistan maatilan, kiinteistötunnus 853-502-1-247, nimi: RAUSTVUORI.Tila sijaitsee Kakskerran  
Raustvuoressa, Kakskerran Iäntisessä kärjessä. 
 



Tilan kaikki pellot on merkitty MA-1 merkinnällä, mutta kaavamääräysten mukaan niillä sallittaisiin vain 
maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Esityksen mukaan rakennusoikeutta ei kerry eikä sitä esi-
tetä siirrettäväksi muualle. Mistä tällainen sosialisoiva merkintä on nyt kaavaan ilmaantunut? Tällaisesta 
ei ollut yleisötilaisuuksissa puhetta. 
 
En ole antanut tällaiseen suostumusta enkä voi sellaista hyväksyä. Kaavamerkintä tulee korvata  
merkinnällä M-1 
 
Hirvensalossa peltoja on käytetty rakentamiseen. Tammistontien ja Haarlanlahden väliselle vanhalle pel-
toalueelle on läjitetty tuhansia kuutioita maata ja siitä tehdään merellisiä tontteja  
aluetta korottamalla. Se alue oli vanhaa avointa peltoa, jollaisia alueita meilläkin on. Osaltamme  
kyse on yksipuolisesta vahvemman oikeudella tehtävästä arvonleikkurista. Emme hyväksy  
Tällaista. 
 
Tilan talouskeskusta, jossa asumme, esitetään merkinnällä AT-1/ s. Merkintä pitää muuttaa  
merkinnäksi AM-1. 
 
Maisematyölupaa ei pidä edellyttää keneltäkään maa- ja metsätalousyrittäjältä. Maisematyölupia ei tulee 
edellyttää muilta kuin RA-1 alueita ja niissäkin max 30 m etäisyydellä rannasta ja luvat pitää olla kaikille 
maksuttomia. Vain sillä tavalla maisematyölupiin saadaan jokin tolkku ja eliminoidaan virkamiehen mieli-
valta. 
 
Satavan pohjoisosissa rannat on merkitty kyläalueina, joille saa tehdä 400 neliön suuruisen kaksiasuntoi-
sen uuden asunnon. Jos niin on, myös Kakskerran rannat pitää merkitä kyläalueiksi jos kerran Satavas-
sakin, ja sallia myös Kakskerrassa samanlainen rantojen rakentaminen. 
 
Raustvuoren kantatilan rannat pitää merkitä vastaavasti kaavamerkinnällä AT-1 tai sitten muiltakin  
poistaa. LV-merkintä pitää olla sellainen, että se mahdollistaa nostorampin, LV-3. 
 
Kaavassa esitetään kaikkia Raustvuoren pelloilla olevia peltosaarekkeita suojeltavaksi merkinnällä luo 8-
27, Rausvuoret kedot. Kaikki merkityt alueet eivät ole ketoa. Osa niistä on pelkkää kalliota, jossa ei ole 
mitään kasvillisuutta eikä mitään maakerrosta. Ne on inventoitava uudelleen ja osa poistettava, jos se 
asia nyt johti rakennusoikeuden täydelliseen eliminoimiseen. Onko rakennusoikeus meiltä näistä syistä 
poistettu ja onko korvausvelvollinen kunta tai valtio - ?  
 
Raustvuoren tilan osalta luo-kohteessa 6-46 Naulanmäen suo on kyse vanhasta raivatusta pellosta, joka 
on jonkin aikaa ollut viljelemättömänä. Sen pellon osalta varaus pitää poistaa, koska sillä osalla naulan-
mäensuota luontoarvoja ei ole. 
 
Vastine: 
 
MA-1-merkintä 
 
Osayleiskaavan MA-1-merkinnän tarkoituksena on vaalia saarten maisemakuvan kannalta arvokkaita 
viljelymaisemia ja edistää niiden säilymistä viljelykäytössä. Nämä maatalouden muovaamat avoimet mai-
semat ovat olennainen osa Satavan ja Kakskerran pienipiirteistä, saaristomaista ilmettä. Osayleiskaa-
valla ohjataan rakentamista kaavan tavoitteiden mukaisille alueille ensisijaisesti olemassa olevan raken-
tamisen yhteyteen. Rakentamisen ohjaaminen pois arvokkailta peltoalueilta auttaa pitämään pellot riittä-
vän yhtenäisinä maanviljelykäyttöön ja edistää siten maatalouselinkeinon jatkuvuutta ja elinkelpoisuutta. 
 
Perinteisen ilmeensä parhaiten säilyttäneitä, MA-1-merkinnällä osoitettuja viljelymaisemia sijaitsee mm. 
Raustvuoressa mutta myös monen muun kylän alueella.  Rakennuspaikkojen määrä perustuu tilan koko 
maapinta-alaan. Laskennassa otetaan huomioon myös MA-1-alueiden pinta-ala silloin kun tilan alueelle 
kohdistuu AT-1 tai M-1 aluetta.  Kyseinen MA-1-merkintä ei siis vähennä Raustvuoren tilalle osoitettua 
lakennallista rakennuspaikkojen määrää. Osayleiskaava ei ole rakentamista suoraan ohjaava, joten ra-
kennusoikeuden määrää ei tällä osayleiskaavalla osoiteta suoraan kohdistuvaksi yhdellekään kaava-alu-
eella sijaitsevalle tilalle. MA-1-alueen muuttamista M-1-alueeksi ei näin ollen nähdä tarkoituksenmukai-
sena. 
 
AT-1/s -merkintä 
 



AT-1/s-merkinnällä on osoitettu ne Satava-Kakskerran kantatilojen tilakeskukset, joilla on erityisiä ympä-
ristöarvoja. Tällaisia kulttuurimiljöön kannalta tärkeitä elementtejä ovat mm. vanha rakennuskanta, jalo-
puut, perinteinen puutarhakasvillisuus, kedot ja/tai kylätiet sekä asema maisemassa. Raustvuoren tilan 
tilakeskus kuuluu tällaisiin kokonaisuuksiin.  
 
Maisematyöluvat 
 
Kaavan yleismääräyksissä annetaan määräyksiä maisematyöluvan tarvetta koskien. Maisematyölupaa 
ei tarvita puiden kaatamiseen M-1-, MA-1-, MU-1- eikä MY-1-alueilla. 
 
Maisematyöluvan hinta perustuu rakennustyön valvonnasta suoritettaviin maksuihin, joiden maksuperus-
teet ovat Turun kaupunginvaltuuston hyväksymät. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kulloinkin voi-
massa olevan taksan. 
 
Rantarakentaminen 
 
Osayleiskaavan lähtökohtana on ollut muun muassa määrittää Satava-Kakskerran osalta tavoitteet run-
saan loma-asutuksen ja vakituisen asutuksen yhteensovittamiseksi sekä loma-asutuksen ohjaamiseksi 
pääasiassa nykyisen loma-asuntokannan täydentämiseen.  
 
Satavan pohjoisosien rakennuskanta on pääosin vakituisen asuinrakentamisen piirissä. Osayleiskaa-
vassa nämä alueet on pääosin osoitettu AT-1-kyläalueina. Kakskerran saarelle sijoittuvat rantaan rajoit-
tuvat alueet ovat pääosin loma-asuntoalueita.  Osayleiskaavassa nämä alueet on osoitettu osayleiskaa-
valle asetettujen tavoitteiden mukaisesti RA-1-alueina. Raustvuoren kantatilan rannoilla ei ole edellytyk-
siä AT-1-kyläaluemerkinnälle. 
 
Rantaan rajoittuvilla alueilla sovelletaan yhtäläisesti rantasäädöksiä, oli kyseessä AT-1-kyläalue tai RA-
1-loma-asuntoalue. Osayleiskaava mahdollistaa Rantavyöhykkeellä sijaitsevalle rakennuspaikalle, mer-
kinnästä riippumatta, enintään seuraavasti: 

1. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen, jonka kerrosala saa 
olla enintään 150 k-m2. 

2. Jos rakennuspaikan koko ylittää 5000 m2, paikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinra-
kennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 250 k-m2.  

3. Alle 2000 m2:n rakennuspaikoilla asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 100 k-m2. 
 
LV-alkuiset merkinnät 
 
Osayleiskaavaehdotuksen LV-alkuisten merkintöjen kaavamääräyksiä on syytä tarkentaa. LV-3-merkin-
tää käytetään yleisistä, kaikille avoimista pienveneiden nosto- ja laskupaikoista. LV-1- ja LV-2-merkin-
nällä osoitetut venevalkamat ovat yksityisiä tai kylien yhteisrantoja. Kaikille LV-alkuisille alueille saa si-
joittaa pienveneiden nostorampin. LV-1- ja LV-2-alueita voidaan käyttää myös veneiden talvisäilytyk-
seen. LV-3-alueita ei ole tarkoitettu veneiden talvisäilytykseen. 
 

• Tarkennetaan LV-alkuisten kaavamerkintöjen kuvauksia ja kaavamääräyksiä. 
 
Luo-alueet 
 
Yleiskaavan sisältövaatimuksena ja ohjaustavoitteena on osoittaa kohteet, joihin liittyy maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen. Muistutuksessa mainituista osayleiskaavaehdotuksen pääosin pienialaisista 
luonnon monimuotoisuuskohteista ei aiheudu kohtuutonta haittaa maanomistajalle. 
 
Raustvuoren eteläpuolen peltoalueella sijaitsee matalia pienialaisia mäkikumpareita, jotka on osayleis-
kaavassa osoitettu luo-kohteina. Kumpareilla on kallioydin, joka näkyy kumpareiden avokalliolaikkuina. 
Avokalliot eivät sulje pois ketojen esiintymistä vaan myös juuri näissä kohteissa, kallion rakoiluissa ja 
notkelmissa, esiintyy pienialaisia ohutmultaisia kallioketolaikkuja ja niihin sopeutunutta ketokasvilajistoa. 
Luo-kohderajauksiin sisältyvät myös mäkikumpareiden niittymäiset, pensaskerroksen ja matalan, harva-
kasvuisen puuston muodostamat osat, jotka lomittuvat keskenään. 
 
Kaikki ketoluontotyypit karuista kalliokedoista tuoreisiin heinäniittyihin on arvioitu koko maassa äärimmäi-
sen uhanalaisiksi luontotyypeiksi vuonna 2018 julkaistun luontotyyppien uhanalaisluokituksen mukaan. 
 



Luo-kohteiksi osoitetut ketolaikut eivät vaikuta kaavan mahdollistamaan rakentamispaikkojen määrään. 
Ne muodostavat suunnitteluohjeen mahdollisen rakentamisen sijoittelulle, jolloin luo-kohteiden luontoar-
vot tulee ottaa huomioon. 
 
Naulamäensuo-nimisenä luo-alueena on rajattu Kakskerranjärven länsipäässä sijaitseva metsäinen suo-
alue, joka tunnetaan myös Pikkujärvensuo-nimellä. Naulamäensuo reunusmetsineen muodostaa moni-
puolisen suokokonaisuuden, joka koostuu monista suoluontotyypeistä. Kohteelta löytyy tervaleppäkor-
pea, ruohokorpea ja saranevaa sekä isovarpu- ja tupasvillarämettä. Erityisesti eteläisen Suomen kor-
piluontotyypit on luokiteltu valtakunnallisessa arvioinnissa erittäin uhanalaisiksi ja saranevat vaarantu-
neiksi. Suon reuna-alueita on ojittamalla pyritty ottamaan maatalouskäyttöön mutta nämä alueet ovat 
korkeustasoltaan lähellä Kakskerranjärven pinnan tasoa ja hankalasti kuivattavina ne ovat nykyisin vah-
vasti muuntumassa takaisin suometsiksi. Tästä syystä luo-alueen rajaukseen sisältyvät myös reunus-
metsät, jotka tukevat suokokonaisuuden eheyttä. 
 
Osayleiskaavaehdotuksessa luo-alue sijaitsee maa- ja metsätalousmaaksi osoitetulla alueella. Metsän-
omistajalle luo-kohteesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa, koska merkinnän ohjausvaikutus liittyy tilantee-
seen, jolloin metsänkäsittely tällä paikalla tulee ajankohtaiseksi. Tällöin hakkuun suunnittelun ja metsän-
käyttöilmoituksen käsittelyn yhteydessä tarkastellaan M-1-alueilla luonnonarvojen asettamat rajoitukset 
metsänkäsittelylle metsälain edellyttämällä tavalla. 
 

Muistutus 29 
 

Muistutus Satava-Kakskerran Osayleiskaavaaehdotukseen ( Kh 10.6.2019) liittyen raken-
nusoikeuden epäselvyyteen 
 
1980-Iuvulta asti vakituisesti Kakskerrassa perheeni kanssa asuneena, perimme tyttäreni kanssa  
edesmenneen mieheni jäämistöstä kaksi kiinteistöä Penilän kylässä, toisen näistä ollen tarkoitettu  
tyttären tulevaisuuden asuinpaikaksi. Kiinteistö Doritila sijaitsee Vapparintien eteläpuolella Penilän  
ja Kaerlan kylien rajalla. Kinteistö on n 1 ha ja sijoittuu osin kaavamerkinnän MA-1, osin M-1  
alueille, pellon ja metsän rajalle. Tavoitteemme on ollut rakentaa tyttären perheelle asuintalo juuri  
tälle pellon ja metsänreunan alueelle, mihin on sijoittunut useita muitakin rakennuspaikkoja tällä  
alueella Penilän kylässä. Ohessa karttaliite.  
 
Osayleiskaavan kartasta ja kaavamääräyksistä on kuitenkin vaikeasti pääteltävissä mihin ja miten  
paljon rakentamista kiinteistöllemme voidaan tehdä. Maisemallisesti merkittävän avoimen pellon  
luonnetta emme tietenkään halua heikentää, joten lähelle metsänreunaa, olevan puustoisen  
suojavyöhykkeen taakse, aivan kalliometsän alarinteeseen olemme toivoneet ja suunnitelleet  
maalaismiljööseen sopivaa asuntorakentamista. Vieritse kulkee tieyhteys ja paineviemärin linjaus.  
 
Jotta voimme edetä asiassa ja tyttären isän perintö voidaan tulevaisuudessa toteuttaa, pyydämme  
selvennystä asiaan, esim. kaavakarttaan ja määräyksiin tarkennusta rakennusoikeudesta ja sen  
sijoittelusta tälle kiinteistölle.  
 
(liite: kartta) 
 
Vastine: 
 
Dorittilan kiinteistö on kooltaan 1,5 hehtaaria. Tilan alue on osayleiskaavassa osittain maisemallisesti ar-
vokasta peltoaluetta (MA-1) ja osittain maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1). MA-1-alueelle ei saa 
kaavamääräysten mukaan rakentaa, joten mahdollinen rakentaminen tulee sijoittaa M-1-alueelle. 
 
Satava-Kakskerran täydennysrakentaminen on kaavamääräyksin ohjattu ensisijaisesti AT-1-kyläalueille 
ja toissijaisesti M-1-alueille. Rakennuspaikkojen määrä määräytyy tilan koko maapinta-alan perusteella. 
 
Osayleiskaavan kaavamääräysten mukaan tilakoon tulee olla tarpeeksi suuri, jotta alueelle voidaan si-
joittaa uusia rakennuspaikkoja. Maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla tilakoon tulee olla vähintään 2 heh-
taaria, jotta uusi rakennuspaikka voidaan muodostaa. Dorittilan pinta-ala ei siis mahdollista uutta raken-
nuspaikkaa. 
 



Muistutus 30: Myllykylän yhteisten alueiden osakaskunnan puolesta 
 
Kaavamuistutus  
Satava-Kakskerran osayleiskaava  
 
Myllykylän osakaskunnalla kuuluvat Bevall'in saaret (853-474-878-2) on osayleiskaavassa varustettu VL-
1 merkinnällä (Virkistysalue.). Saariin on myös liitetty merkintä "luo" (Luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta erityisen tärkeä alue). Merkinnät ovat keskenään ristiriitaiset. VL-1 merkintä ei tue luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämistä, eikä se mielestämme sovellu koskemaan Bevall'in saaria.  
 
Bevall'in pinta-alaltaan pienet saaret ovat alueella merkittävä merilintujen pesimä- ja oleskelualue, jossa  
pesii mm. hanhia, sorsia ja lokkeja, joten saaret sopivat huonosti virkistystoimintaan – retkeilyyn ja  
ylipäätään saarilla oleskeluun. Pesintäaikaan huhti-kesäkuussa saarille nouseminen tai niitä lähestymi-
nen ei ole mitenkään suotavaa. Alueen asukkaat tämän ymmärtävät, mutta ulkopuoliset eivät. Kaava-
merkintä VL-1 antaisi väärän kuvan saarten käyttötarkoituksesta, rohkaisisi saarten virkistyskäyttöä, ja 
heikentäisi siten merkittävästi niiden luontoarvoja.  
 
Pyydämme, että Bevall'in saaria koskeva VL-1 merkintä poistetaan ja tilalle valitaan sellainen uusi  
kaavamerkintä, joka paremmin varmistaa saarten luonnonarvojen säilymisen. Pyydämme saada tiedon  
ratkaisustanne.  
 
Vastine: 
 
Karttanimellä Peevalinkarit tunnetut pienet saaret (Bevalin karit 853-474-878-2) ovat linnustoltaan arvok-
kaita kohteita. Turun kaupungin ympäristönsuojelu on tehnyt vuodesta 2001 lähtien vuosittain seurantaa 
saarten pesimälinnustosta. Lajistoon kuuluu useita uhanalaisia saaristolintuja. Tämän vuoksi rakenta-
mattomat saaret on osayleiskaavakartalla osoitettu luo-kohteina.  
 
Suojeluarvojensa puolesta saaret olisi mahdollista osoittaa luonnonsuojelualuetta osoittavalla merkin-
nällä SL. Tämä edellyttäisi kuitenkin maanomistajalta (Yhteisen osakkaat) sitovaa päätöstä, jolla saarille 
haetaan luonnonsuojelulain mukainen rauhoituspäätös. Osayleiskaavaehdotuksessa saarten kaavamää-
räyksenä on päädytty käyttämään virkistysalue-merkintää VL-1. Merkintä estää uusien rakennuspaikko-
jen luomisen alueelle. VL-1-merkintä edellyttää myös puiden kaatamista koskevan maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisen maisematyölupamenettelyn soveltamista saarilla toisin kuin maa- ja metsätalousvaltai-
silla alueilla (M-alkuiset alueet). Kaavan mukainen virkistysalue-merkintä ei sinällään käynnistä alueiden 
aktiivista virkistyskäyttöä. Jokamiehenoikeuksien perusteella kansalaisilla on yhtäläinen oikeus liikkua 
luonnossa kaavamerkinnöistä riippumatta, kunhan ei aiheuteta haittaa ympäristölle tai muille ihmisille 
eikä rikota lakiin perustuvia sääntöjä tai määräyksiä. 
 

• VL-1-kaavamääräykseen lisätään maininta maisematyöluvan tarpeesta. 
 

Muistutus 31 
 
(Sis. kaksi liitekarttaa) 
 
Muistutus Satava-Kakskerran Osayleiskaavaan alueella Kaerla- Myllykylä- Kalliola  
 
Satava-Kakskerran Osayleiskaavaehdotus (pv.4.6.2019 ) on monilta osin varsin ansiokasta noudattaa  
pääsääntöisesti Kaupunginhallituksen asettamia tavoitteita saarien kehittämiselle, mm luonnon ja  
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämisestä. Hienoa.  
 
Yli puolivuosisataa Kakskerran asukkaana, sekä kesäasukkaana että nyt ympärivuotisena, 200 vuotiaan 
talon ja pihapiirin restauroijana, olen seurannut paikallisia Iiikkumistarpeita ja käytäntöjä varsin tiiviisti ja 
tuonkin esille seuraavat, vielä huomiota ja tarkistusta kaipaavat yksityiskohdat.  
 
Kakskerran saaren eteläisellä puoliskolla, Vapparintien molemmin puolin, on vielä suuria yhtenäisiä met-
säisiä kallioalueita, mm välillä Penilä - Kaerla - Myllykylä - Kalliola. Nämä alueet muodostavat  
merkittävän viheraluekokonaisuuden, joka on sekä asukkaiden että vierailijoiden ahkerassa käytössä  
jokamiehen oikeuksien virkistykseen, sienestykseen ja marjastukseen. Alueet on myös merkitty  
kaavavalmisteluun liittyvässä Maisemasuunnitelmassa olennaiseksi osaksi saarien viherverkkoa . 



  
Myös saarien luonnoneläimet, mm kauriit, peurat ja hirvet oleskelevat ja kulkevat näillä alueilla omia,  
varsin selkeästi paikallistettavia reittejä pitkin. Näistä on myös olemassa karttamerkinnät kaavan  
valmistelun perusaineistossa sekä paikallisen metsästysseuran selvitys hirvieläinten liikkumisesta. 
Ohessa 2 tarpeellista tarkistusta kaavaehdotukseen, suunnittelun hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumi-
sen varmistamiseksi.  
 

1. Hirvieläinten tunnettujen Iiikkumisreittien esteet poistettava 
  
Ongelmaksi muodostuu kaavaehdotuksessa hirvieläinten ikiaikaisen reittiyhteyden katkeaminen  
rakentamiseen osoitetun kyläalueen tiiviydellä, erityisesti alueella Kaerla-Myllykylä. Tällä alueella  
hirvieläinten itä-länsisuuntainen pääkulkureitti, kuusikon lepopaikkoineen, on eläinten säännöllisessä  
käytössä ja eläinten "pakkosiirrosta" muualle (=liikenneväylille) muodostuu vain ongelmia kaikille. Kaer-
lan suuri AT- alue onkin syytä lyhentää molemmista päistä olennaisesti siten että sekä Vapparin-
tien päässä että erityisesti järven päässä on tilaa hirvieläinten kulkea mahdollisimman hyvin puuston 
suojassa ja poikki pienen peltoaukean kohti Kalliolan metsiä ( huomioitu kulkureitti ja ekologinen arvio-
karttaote liitteenä ). 
  

2. Asukkaiden paljon käyttämä virkistysreitti syytä palauttaa kaavaehdotuksen karttaan  
 
Asukkaat käyttävät luonnollisesti samoja suuria metsiä kuin eläimetkin, omatoimiseen virkistykseen ja  
kuntoiluun. Osayleiskaavan hyväksytyssä Iuonnoksessa oli vielä asukkaiden paljon käyttämä, lähes 
valmis reitti, Myllykyläntie-Housuvuorenkuja-Kolkanmetsäntie-Kalliolantie selkeästi merkitty päävirkis-
tysreitiksi, mutta kaavaehdotuksessa se on muutettu. Vireillä olevassa Kalliolan ranta-asemakaavassa 
tämä alue on jätetty pois kaavasta, joten ristiriitaa kaavojen välillä ei ole. Osayleiskaavassa tarjottu met-
sän kautta kulkeva uusi yhteys on erinomainen lisä tulevaisuudessa, mutta tuskin vuosikymmeniin toteu-
tettavissa umpimetsään. Luonnoksessa merkitty Housuvuorenkujan kautta kulkeva reitti, oleva käytetty 
mökkitie, sen sijaan tarvitsee vain n 200m matkalla pellonreunaan (Kalliolan ja Myllykylän rajalle) uuden 
väylänosan ollakseen paremmin toimiva, kuten Iuonnoksessa olikin havaittu. Tämä reittiyhteys onkin 
tarpeen palauttaa näkyville kaavakarttaan. 
 
Vastine: 
 
Hirvien kulkureitit 
 
Satava-Kakskerran maisemasuunnitelmaan sisältyi yleispiirteinen kartta hirvien reiteistä ja talvilaidunalu-
eista. Osayleiskaavaehdotusta on tarkasteltu muistutusvaiheessa tästä näkökulmasta. Tarkastelu osoitti, 
että uudet rakennuspaikat voivat vaikuttaa hirvien kulkureitteihin monilla alueilla Satava-Kakskerrassa, 
mikä voi paikoitellen vaarantaa liikenneturvallisuuden. 
 
Hirvien kulkureittien huomioiminen on asia, joka tulee ottaa rakennuspaikkojen sijoittamisessa huomi-
oon. Satava-Kakskerran osayleiskaavan alue on kuitenkin niin laaja, ettei tällaista tarkastelua ole mah-
dollista tehdä osayleiskaavan laadinnan aikana kattavasti. Sitä paitsi tarkastelu edellyttäisi yleiskaavan 
tarkkuustasoa huomattavasti tarkempaa suunnittelua sekä myös hirvien kulkureittejä koskevan tiedon 
päivittämistä. 
 
Osayleiskaavan AT-1-alueille rakennettaessa edellytetään mm. lähiympäristön alueellista suunnitelmaa. 
Tämä suunnitelma on sopiva väline tarkastella hirvien reittejä ja taata tarvittavien ekologisten käytävien 
säilyminen. Kaavamääräystä onkin syytä täydentää hirvien kulkureittien ja muiden ekologisten käytävien 
osalta. 
 

• Täydennetään AT-1-alueiden kaavamääräystä: ” […] Rakentaminen alueelle edellyttää maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Hakemuksen 
liitteeksi tulee esittää lähiympäristön alueellinen suunnitelma, jossa huomioidaan muun muassa 
vesihuolto, ajotiet, pyöräily- ja ulkoilureitit, virkistystarpeet, luonnon monimuotoisuusarvot ja eko-
logiset käytävät, kuten hirvieläinten kulkureitit, sekä maiseman ja rakennetun ympäristön arvot. 
[…]” 

 
Virkistysreitti 
 
Em. reitti noudattelee enimmäkseen olemassa olevia mökkiteitä. Estettä osayleiskaavaluonnoksessa ol-
leen ohjeellinen ulkoilureitti -merkinnän palauttamiselle ei ole. 



 

• Palautetaan ohjeellinen ulkoilureitti kaavaehdotukseen. 
 

Muistutus 32 (allekirjoittaneita 3 kpl) 
 
(Liite: kartta) 
 
Muistutus Satava-Kakskerran Osayleiskaavaehdotukseen liittyen rakennusoikeuden suomien ra-
kennusmahdollisuuksien epäselvyyteen  
 
Satava-Kakskerran Osayleiskaavaehdotuksen ( pv 4.6.2019 ) laatimisen tavoitteet ovat olleet  
monelta osin varsin kunnianhimoisia. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti on pyritty  
kehittämään aluetta saaristomaisesti, väljyyttä, luontoa ja kulttuurihistoriaa arvostaen. Tämä on  
hienoa. Toisaalta on myös määritelty rakennusoikeutta uudisrakentamiseen ja pyritty  
oikeudenmukaisuuteen maanomistajien kesken, tilakoot huomioiden.  
 
Kaikista hyvistä tavoitteista huolimatta olemme nyt kiinteistössämme Alitalo 474:1:278,  
Myllykylässä Kakskerran saarella, varsin epätietoisia siitä, miten voimme jatkossa kehittää  
ympäristöämme. Kiinteistömme on yksi saarien vanhimmista kantatiloista, Myllykylän tiiviin  
vanhan kylän toiseksi vanhin maalaistalo, kokonaispinta-alaltaan nyt 3 hehtaaria. Kiinteistömme  
pihapiiriin kuuluu 1800-luvun alun asuinrakennuksen lisäksi saman aikakauden vilja-aitta ja talli ja  
myöhemmät vajaja lato. Maastoltaan rakennuspaikka/pihapiiri on komeaa rinnettä, paikoin varsin  
jyrkkää ja mahdotonta esim. kovin merkittävään uuteen rakentamiseen.  
 
Osayleiskaavaehdotuksessa on määritelty kaavamerkinnöin erilaisia, kehitettäviä tai säilytettäviä  
alueita. Myllykylän kantatilojen alue on AT-1/s, suojeltua, ympäristön arvot säilyttävää aluetta.  
Koko Alitalon nykyinen pihapiiri ja kylätien osuus muureineen kuuluvat tähän rajaukseen.  
Loppuosuus kiinteistön 3 hehtaarista on nyt viljelykäytössä olevaa peltoa (MA-1) ja kiinteistön  
itäreuna on Housuvuoren kalliota (luo-merkinnällä), arvokasta ja suojeltua luonnon  
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta. 
  
Kaikki tämä on erinomaista ja vastaa kaavan tavoitteisiin. Suojeltukaan kiinteistö ei kuitenkaan voi  
olla kuollut kiinteistö. Ei varsinkaan kun haltijoilla on tahtotila kunnostaa nyt varsin  
huonokuntoista olevaa rakennuskantaa ja mahdollisesti kehittää maaseutumatkailuun liittyvää  
toimintaa jatkossa. Ts. kiinteistön osoitetulle rakennusoikeudelle (tehokkuus e=o,1 ) on käyttöä.  
Kiinteistömme on jakamaton, ts 3 hehtaarin tilakoon perusteella rakentamisen määrä voi olla  
huomattavakin, mutta sen sijoittelu on yllä kuvatun mukaisesti varsin ongelmallista, ilman että  
esim. kaavamääräystä MA-1 muutetaan osittain. Liitekartta ohessa, joinekin ehdotuksineen.  
 
Luovat ratkaisut ovat siis tarpeen tässä tilanteessa. Luovuutta tarvitaan itse asiassa koko tämän  
kulttuurihistoriallisesti merkittävän kylän kehittämisessä. Viime vuosina on kadonnut paljon  
talousrakennuskantaa ja lisääntyvä autoliikenne historiallisella kylätiellä uhkaa jo kantatilojen  
päärakennuksiakin, portteja ja seiniä hipoen. Yksi ratkaisu voisi olla, että Myllykylään laaditaan  
koko kylän kattava yleissuunnitelma, jolla määritellään tarkemmin suojeluarvot ja mm kaavassa  
ehdotettu lisärakentaminen kylän alueella tieyhteyksineen, että hyödyt ja haitat jakaantuvat  
tasapuolisemmin. Ottaako viranomainen koppia tästä haasteesta (oma työ, opiskelijatyö )?  
 
Vastine: 
 
Osayleiskaava on Alitalon osalta muistutuksessa kuvatun kaltainen: pääosin maisemallisesti arvokasta 
peltoaluetta, osin AT-1/s-aluetta sekä osin luo-aluetta. Kaavan mahdollistaman täydennysrakentamisen 
sijoittaminen AT-1/s-alueelle on vaikeaa, koska alue on melko suppea ja koska alueella on merkittävästi 
vanhaa rakennuskantaa. Vanhan rakennuskannan, ml. talousrakennusten, säilyttäminen ja kunnostami-
nen on Myllykylän rakennetun kulttuuriympäristön kannalta erittäin toivottavaa. Muistutuksen jättäjien ku-
vaama täydennysrakentamisen sijoittamiseen liittyvä huoli on näin ollen aiheellinen. 
 
Alitalon kiinteistön tapauksessa täydennysrakentamiselle ei ole muuta mahdollista sijaintipaikkaa kuin 
pelto, joka oli osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa MA-1-alueeksi. MA-1-alueen rajausta on siksi perus-
teltua muuttaa. 
 



Jotta haitalliset vaikutukset Myllykylän viljelymaiseman avoimuuteen jäisivät mahdollisimman pieniksi, 
AT-1/s-aluetta laajennetaan Alitalon kiinteistön pohjoispäässä, missä pelto rajautuu puustoiseen vyöhyk-
keeseen. Ratkaisu säilyttää Myllykylän rakennetun kulttuuriympäristön näkymisen olennaisesta katse-
lusuunnasta Vapparintieltä. 
 

• Laajennetaan AT-1/s-aluetta mahdollistamaan Alitalon kiinteistön täydennysrakentaminen. 
 

Muistutus 33 
 
Huomautus koskien Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotusta, jonka nähtävilläoloaika päättyy 
16.8.2019 

(nimi poistettu) perikunnan puolesta huomautan Satava-Kakskerran osayleiskaavaluonnoksesta, että se 
ei kohtele tasapuolisesti eri maanomistajia. Kakskerran Myllykylässä sijaitsevan Keskitalon ti-
lan 474:1:254 maat on kaavoitettu lähes kokonaan MA-1 alueiksi, joiden pitää säilyä peltoalueina. Sa-
man kyläalueen muiden maanomistajien alueilla on runsaasti sekä AT-1 että M-1 –alueita, joille rakenta-
mista voidaan sallia. 

- Myllykylän kylässä Myllykyläntien varret ovat kaavoitetut AT-1/s alueiksi, paitsi Keskitalon peltoalueet. 
Eikö yhtenäinen kylämaisema sallisi kaikille maanomistajille samanlaista oikeutta rakentaa Myllykylän-
tien varteen? Nämä lisärakennuspaikat auttaisivat myös kylän elinkelpoisuutta. 

- Keskitalon maat Vapparintien varrella on merkitty kaikki MA-1 alueiksi, vaikka nämä tien varren maa-
alueet on Myllykylästä itään päin lähes kauttaaltaan kaavoitettu kaikki AT-1 –alueiksi. Miksi juuri Myllyky-
län (ja Keskitalon) kohdalla on katsottu ensiarvoisen tärkeäksi säilyttää myös tien vieressä oleva maa-
alue peltoalueena? 

- Vapparin eli meren puolella on yhtenäinen M-1 alue, joka monin paikoin levenee lähemmäksi Vapparin-
tietä antaen maanomistajille lisää rakentamiseen oikeuttavaa maa-alaa. Keskitalon peltoalueiden koh-
dalla tämä M-1 –alue ennemmin kapenee MA-1 –alueen leventyessä. Lisäksi nekin pienet vyöhykkeet, 
jotka Keskitalon mailla onnistuvat olemaan M-1-aluetta, on nyt uusimmassa versiossa merkitty tulva-alu-
eiksi. Tulva-alueen merkitseminen kyseisellä tavalla tuntuu varsin oudolta. 

Liitteenä kartta, jonka mukaisesti esitän kaavaluonnokseen tehtävän muutoksia. Nykyinen kaavaluonnos 
ei kohtele maanomistajia yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.  

 
Vastine: 
 
Osayleiskaavan MA-1-merkintöjen tarkoituksena on vaalia saarten maisemakuvan kannalta arvokkaita 
viljelymaisemia ja edistää niiden säilymistä viljelykäytössä. Nämä maatalouden muovaamat avoimet mai-
semat ovat olennainen osa Satavan ja Kakskerran pienipiirteistä, saaristomaista ilmettä. Rakentamisen 
ohjaaminen pois arvokkailta peltoalueilta auttaa pitämään pellot riittävän yhtenäisinä maanviljelykäyttöön 
ja edistää siten maatalouselinkeinon jatkuvuutta ja elinkelpoisuutta. 
 
Perinteisen ilmeensä parhaiten säilyttäneitä, MA-1-merkinnällä osoitettuja viljelymaisemia sijaitsee mm. 
Myllykylässä mutta myös monen muun kylän alueella. Myllykylä on myös yksi saarten tiiveimmin raken-
netuista vanhoista kylämiljöistä, jossa on paljon vanhaa rakennuskantaa. 
 
Maanomistajia, jotka omistavat ominaisuuksiltaan samanlaista aluetta, kuten maisemallisesti arvokasta 
peltoa, on kohdeltu samalla tavalla riippumatta maanomistusolosuhteista. Myllykylässä on useita muita-
kin tiloja, jotka on osoitettu suureksi osaksi MA-1-alueiksi. 
 
Vapparintien varsi Myllykylästä itään on osoitettu suureksi osaksi AT-1-merkinnällä, koska alueella ei ole 
maisemallisesti merkittäviä peltoja ja koska tien varrella on jo merkittävässä määrin asutusta. Sen sijaan 
Myllykylän kohdalla ja siitä länteen Vapparintien varren pellot ovat säilyttäneet hyvin avoimuutensa. 
 
Vapparintien eteläpuolella sijaitsevien Keskitalon peltojen ottaminen rakentamiskäyttöön ei ole perustel-
tua, paitsi maisemallisista syistä, myös siksi, että ne sijaitsevat suureksi osaksi meritulvavaara-alueella. 
Samoin Keskitalon kiinteistön puustoiset osa-alueet lähellä Vapparia ovat meritulvavaara-aluetta. Meri-
tulvavaara-alueet on merkitty osayleiskaavaan ohjaamaan rakentaminen paikoille, joissa rakennuksiin ei 
kohdistu tulvan uhkaa. Rakentamisen ohjaaminen meritulvavaara-alueille ei tule kyseeseen. 
 



Keskitalon tilan koko mahdollistaa tilakoon mukaan kaksi uutta rakennuspaikkaa nykyisen rakennuspai-
kan lisäksi. Tilan pohjoisosan länteen avautuva metsänreuna on luonteva ja maiseman, maaperäolosuh-
teiden ja pienilmaston kannalta sopivin paikka näille uusille rakennuspaikoille. M-1-aluetta on perusteltua 
laajentaa, jotta molemmat rakennuspaikat mahtuisivat alueelle. Samalla on syytä tarkistaa viereisen MA-
1-alueen rajausta laajemminkin, koska nykyinen rajaus ei kaikilta osin ota huomioon jo toteutunutta ra-
kentamista sekä entisen pellon metsittymiskehitystä. 
 

• Laajennetaan Keskitalon tilan pohjoisosan M-1-aluevarausta ja tarkistetaan MA-1-alueen rajautu-
mista. 

 

Muistutus 34 
 
(Sis. kartan) 
 
Huomautus koskien Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotusta, jonka nähtävilläoloaika päättyy 
16.8.2019 

Esitän oheisen kuvan mukaista muutosta Kakskerran Myllykylän Housuvuorentien varren kaavoitukseen. 
Housuvuorentien loppuosa olisi syytä merkitä merkinnällä AT-1, kuten suurimmalta osalta muiden Kaks-
kerrassa Vapparintieltä rantaa kohti johtavien teiden varret. Housuvuorentien viereiset maa-alueet ovat 
tällä hetkellä metsää sekä metsittyvää peltomaata, jolle sopisi hyvin omakotitalorakentaminen. Alueen 
rakentaminen jatkaisi luontevasti jo olemassa olevaa Housuvuorentien rakennuskantaa sijoittumatta kui-
tenkaan ranta-alueelle. 

Nykytilanteessa Rantatalon 474:1:246 maille ei ole sijoitettu rakentamista sallivaa AT-1 –aluetta. Tällä 
muutoksella kaavaluonnos kohtelisi tasapuolisemmin Rantatalon maita ja siten eri maanomistajia yhden-
vertaisesti ja oikeudenmukaisesti.  
 
Vastine: 
 
Toisin kuin muistutuksessa esitetään, Rantatalon maille on osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu raken-
tamisen sallivaa AT-1-aluetta. 
 
Em. AT-1-alue on liitetty olemassa olevan Myllykylän AT-1/s-alueen jatkeeksi Housuvuorentien varrelle. 
AT-1-aluetta ei ole tarpeen laajentaa, koska osayleiskaavan mahdollistamat uudet rakennuspaikat mah-
tuvat em. AT-1-alueelle. Kaavan mahdollistama rakennuspaikkojen määrä ei riipu AT-1-alueen laajuu-
desta vaan tilan koko maapinta-alasta. 
 

Muistutus 35 
 
(Sis. karttaotteita kohdista, joihin vaatimukset kohdistuvat) 
 
Asia: Muistutus Satava-Kakskerta osayleiskaavasta  
 
Maanomistukseen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa kohdistuvia rajoituksia nimitetään  
omaisuuden normaalin, kohtuullisen ja järkevän käytön periaatteeksi. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maan-
omistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa (MRL 5 luku 39 §). Maankäyttö- ja rakennus-
laki (MRL) edellyttää, että kaavoituksen yhteydessä maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti, ja kaavoi-
tuksella mahdollisesti aiheutettu haitta korvataan. Näillä maininnoilla korvattiin vanha maininta perusra-
kennusoikeudesta, kun vanhaa rakennuslakia viimeksi muutettiin eduskunnassa vain yksinkertaisella 
enemmistöllä eikä perustuslaillisessa järjestyksessä. Omaisuudensuojakysymyksiä ei katsottu muutetta-
van.  
 
Nyt kaavassa ehdotetaan yksityisten maanomistajien maille laajoja alueita MA-1 ja MU-1 alueiksi. Kaa-
vamääräyksissä todetaan, että nämä alueet eivät voi rakentua lainkaan eikä rakennusoikeutta kerry 
muualle toteutettavaksi.  
 
Myös Turun kaupungilla on omistuksessaan peltoalueita samalla kaavamerkinnällä (MA-1), mutta kau-
punki on vastaavasti osoittanut omille mailleen rakennusoikeutta AP-1 alueina. Näin ei ole esitetty yksi-
tyisille maanomistajille. 



 
Kaavamääräyksiä pitää muuttaa niin, että myös MA-1 ja MU-1 alueilta kertyy rakennusoikeutta samalla 
tavoin kuin M-1 tai AT-1 alueilla.  
 
Vaihtoehtoisesti MA-1 ja MU-1 alueet tulee osoittaa vain kaupungin itsensä omistamille maille ja nämä  
varaukset tulee yksityisten maanomistajien alueilla muuttaa kaavamääräykseksi M-1. 
 
Asialla on suuri periaatteellinen merkitys, jolla on vaikutusta sille, menestyisikö kaava oikeusasteissa, 
Iuontoselvityskin on 15 v vanha. Kaava on jo kertaalleen kaatunut oikeusasteissa.  
 
Kesken yleiskaavan laadinnan kaupunki hyväksyi "päältä pois" Kakskerran perimmäiseen nurkkaan enti-
sen Paasikiviopiston maille Harjattulaan asemakaavan, jossa 60 hehtaarin alueelle hyväksyttiin 120 ra-
kennuspaikkaa. Hirvensalonkin on rakentunut Kakskerrantien molemmille puolille täyttäen vanhat avoi-
met peltoalueet.  
 
Nyt muille yksityisille esitetään laajoja MA-1 ja MU-1 alueita, joilta kaikki rakennusoikeus on kokonaan 
leikattu korvauksetta pois.  
 
Vaatimus oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta ei täyty, ja kaavalle on ennustettavissa suuria  
vaikeuksia ellei sitä korjata.  
 
Ranta-alueissa ei tule olla mitään eroa siinä, onko ranta-alue merkitty kaavamerkinnällä RA-1 tai AT-1. 
Kummassakin tapauksessa rantarakentamista pitää tarkastella kantatilaperiaatteen mukaan. Tarkaste-
luajankohtana tulee olla aikaisintaan vuosi 1958 eli nykymuotoisen rakennuslainsäädännön syntyajan-
kohta.  
 
Kaavaesityksessä rantaan ulottuvalla AT-1 alueella saisi tehdä 400 m2 suuruisen kaksiasuntoisen asuin-
rakennuksen, mutta RA-1 alueella rakentaminen rajataan yhteen asuntoon max 150 m2:iin. 
 
Satavan ja Kakskerran rannat ovat yhtäläiset ja niiden rakentuminen on ollut yhtäläistä.  
 
Koska kyseessä ei ole rantayleiskaava eikä kantatilatarkasteluja ole tehty, kaikilla rannoilla pitää olla yh-
täläiset kaavamerkinnät ja määräykset yhtäläisillä oikeuksilla ja mahdollisuuksilla. Kaikki rannat on mer-
kittävä joko kaavamerkinnällä AT-1 tai kaikki kaavamerkinnällä RA-1 ja samoin määräyksin.  
 
Ranta-kyläalueiden omistajille ei tule kaavalla mahdollistaa parempaa oikotietä poikkeuslupamenette-
lyissä kuin muille RA-1 alueiden omistajille.  
 
AT-alueilla rakentumisen portaita on muutettava. Kyläalueilla portaat palkitsevat pienet tilat yhdellä uu-
della rakennuspaikalla ja tekevät vääryyttã kantatiloille ja MA-1 ja Mu-1 alueiden omistajille. 
 
Kaupunki on vuosien saatossa vaatinut, että tontin koko pitää olla vähintään 1 ha. Siitä syystä myydäk-
seen yhden tontin on pitänyt luovuttaa maata vähintään 1 ha. Käytännössä myydyn alueen pinta-alaksi 
on muodostunut jotain yli 1 hehtaarin, joka asia on ratkennut viimeistään Iohkomistoimituksessa, sopien 
haarukkaan 1 – 1,5 ha. Kauppasumma on vastannut yhtä rakennuspaikkaa, ei kahta. 
 
Näitä tiloja ei tule palkita yhdellä uudella rakennuspaikalla kantatilojen kustannuksella, koska sitä ei alun 
perin tarkoitettu. 
 
Tämä epäkohta pitää korjata nostamalla AT-1 alueiden ensimmäinen porras 1,5 hehtaariin (eli 0,2 – 1,5 
ha 1 rakennuspaikka). Loppupään portaita pitää jatkaa yli 20 ha:n tiloilla 5 ha:n jaolla 40 hehtaariin asti.  
 
Yleismääräyksissä todetaan, että rantasäädöksiä sovelletaan ranta-alueella, joka ulottuu vähintään 200 
metrin päähän vesistöstä. Toisaalta todetaan, että ranta-alueeseen kuuluvaksi rantavyöhykkeeksi katso-
taan sellainen rannan osa, joka ulottuu pääsääntöisesti 100 m päähän vesistöstä jne.. Ranta-alueilla 
edellytettäisiin maisematyölupaa. Erilaiset metrimäärät aiheuttavat epämääräisyyttä. Rantavyöhykkeen 
Ieveyden tulee olla aina enintään 50 m ja sen tulee RA-alueilla koskea korkeintaan huomattavaa puus-
ton poistoa, ei yksittäisten puitten poistoa eikä vähäisiä rannan pihatöitä.  
 
Maisematyölupaa ei tule millään kaavamerkinnällä edellyttää maa- ja metsätalousyrittäjiltä tai jos edelly-
tetään, pitää sen olla maksuton ja kaupungin on hoidettava kuulutukset kustannuksellaan.  
 



Yksityiskohtaisesti ja tiloittain tuon esille seuraavat vaatimukset: 
 
Tilan 853-446-1-52 Kotiranta osalta kaavamerkintä AT-1 tulee muuttaa merkinnäksi AP-1: 
 
Perustelut: 
 
Alue oli jo aiemmassa Turun kaupungin yleiskaavassa AP-1 aluetta, jota se oli myös vanhassa seutu-
kaavassa eikä olisi maakuntakaavan vastainen. Alue on luontevaa AP-1 aluetta, koska se on lähellä Hyl-
kilahden risteystä, on hyvien Iiikenneyhteyksin varrella vanhan koulun ja kirkon välissä ja on luontevaa 
kasvualuetta. Kotirannan tila pystyy tarjoamaan rantaan pääsyt ja venevalkaman ja toteuttaa luvattua 
merellistä mielikuvaa. AP-1 varaus mahdollistaa rakennusoikeuksien siirrot eikä maanomistaja ole edes 
pyytänyt tälle tilalle rannoilleen kyläaluetta. 
 
Saman tilan osalta kaikki MA-1 varaukset on muutettava M-1:ksi  
 
Tilan 853-446-1-52 Rauhaniemi osalta AT-1 –rajausta tulee hieman muuttaa, alla olevan mukaisesti,  
koska muutoin rajausjää liian kapeaksi: 
 
Tämän tilan osalta MA-1 tulee muuttaa merkinnäksi M-1 tai muuttaa kaavamääräyksiä niin, että MA-1 –  
alueelta kertyy rakennusoikeutta muualle M-alueille samalla tavalla kuin M-1 –alueilta kertyy  
 
Tämän tilan osalta maantien toisella puolella on maatilamatkailuun liittyvä alue. Alueella on yksityinen  
lumilautakouru ja pieni mutta hauska Iaskettelurinne ilman hiihtohissiä ja mäen päällä on laavupaikka  
ohjelmatoimintaa varten. Kaavavaraus MU-1 estäisi alueen toiminnan ja kehittämisen ja se tulee muut-
taa M-1:ksi  
 
Perustelu: M-1 turvaa alueen yhtä hyvin mutta mahdollistaa maatilamatkailun ja siihen liittyvät  
tukitoiminnot. MU-1 myös poistaa rakennusoikeuden eikä rakennusoikeuden siirtoa muualle ole osoitettu 
 
Tilan 853-478-2-60 Rauhaniemi osalta: 
 
AT-1 alueen rajausta tulee laajentaa tielle päin, jotta mahdollinen rakentuminen ei haittaisi rannalla ole-
via muita naapureita ja sopiva väljyys saavutettaisiin.  
 
Tein tästäkin vuodenvaihteen kuulemisen yhteydessä muutosesityksen, mutta päätellen kaavakuulutuk-
sessa olleesta vastausten tiivistelmästä ja kommenteista, sekin muistutus on kadonnut bittiavaruuteen, 
koska kuulemisen sivustot eivät toimineet ja piirtotyökalut puuttuivat. 
 
Samaten tämän tilan osalta Ioppualueina olevat MA-1 alueet tulee merkitä M-1 alueeksi.  
 
Tilan 853-416-3-58 Hylkilahti osalta rannassa oleva LV-1 alue tulee muuttaa LV-3 alueeksi, koska ran-
nassa jo on vesillelaskuramppi ja alue soveltuu Airiston Iäheisenä erinomaisesti Lv-alueeksi, jossa li-
säksi on vesillelaskuramppi sekä tarvittavat rakennelmat  
 
LV-3 -alueista on saarilla pulaa siltojen Airiston puoleisilla osilla. Mielikuva merellisestä alueesta ei täyty, 
jos missään ei ole tarvittavia venepaikkoja eikä rantayhteyttä. 
 
Samaa Hylkilahden tilaa 853-416-3-58 koskien: 
 
Maantien Iänsipuolinen alue tulee muuttaa AT-1 -alueeksi n. 0,9 ha:n alueella, ks yllä  
 
Samaa tilaa koskien on Hylkilahden risteyksestä itään päin mentäessä pelloille merkitty MA-1. Tien va-
sen puoli eli pohjoispuoli on merkittävä AT-1-alueeksi 
 
Ymmärsin näistä alueista jo aiemman näin sovitun mutta jostain syystä tämäkin merkintä on muuttunut.  
 
Hylkilahden tilan (853-416-3-58) maantien etelänpuoleinen alue on merkitty MA-1 –alueeksi ja se tulee  
muuttaa M-1 –alueeksi tai vastaavasti rakennusoikeuden määrä tulee osittaa muualle: 
 
Tilan 853-446-1-177 Tammisto osalta ne alueet, jotka on merkitty kaavamerkinnällä MU-1 tulee myös  
muuttaa AT-1 alueeksi tai muutettava MU-1 alueen kaavamääräyksiä niin, että myös MU-1 alueelta ker-
tyy rakennusoikeutta tilan muille alueille: 



 
Tilojen 853-439-1-33 Kalliolan Ylitalo ja 853-439-1-26 Kalliolan Nedergård osalta on rantaan merkitty 
luo-kohde 2-11 Kalliolanlahden rantaluhta. 
 
Näitä tiloja koskien on vireillä ranta-asemakaavahanke. Niiden alueiden osalta Iuontoinventointi on tehty 
vuonna 2018 ja tämä aineisto on saatettu kaavan yhteydessä kaavoittajan tietoon. Näillä alueilla tulisi 
luo- varausten perustua uusimpaan tietoon. Yleiskaavan Iuontoselvitys on 15 V vanha ja sen maastotyöt 
on tehty kesällä 2003. 
 
Yhteishankkeena Turun kaupungin, sen asettaman neuvottelukunnan, Kakskerranjärven suojeluyhdis-
tyksen ja maanomistajan toimesta alueelle on 15 V sitten (v 2004) rakennettu peltovesien kemiallinen 
kãsittelylaitos. 
 
Tässä laitoksessa peltovesiä pumpataan ja käsitellään alumiinikloridilla. Alueella on saostusaltaita, joita 
tyhjennetään ja veden PH on laskenut tasolle 4,5. Alueen luontoarvot eivät enää vastaa kesällä 2003 
tehtyä inventointia. 
 
Myös luo-kohde 2-242 on virheellisesti kartalle rajattu. Luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet tulisi 
ranta-asemakaava-alueella kaikilta osin olla käsittelyssä olevan ranta-asemakaavan selvitysten mukai-
nen, koska yleiskaavan luontoselvitys on liian vanha ja olosuhteet ovat muuttuneet. 
 
Tilojen 853-439-1-33, 853-439-1-26 ja 853-407-1-568 osalta peltoalueet tulee avoimuuden osalta ranta-  
asemakaava-alueella merkitä sellaisiksi kuin ne ovat ranta-asemakaavassa merkitty. Ne alueet näiden  
tilojen osalta, jotka eivät sisälly ranta-asemakaava-alueeseen, tulee merkitä M-1 alueiksi. 
 
Vaihtoehtoisesti MA-1 alueiden osalta kaavamääräyksiä pitää muuttaa niin, että mainitaan, että niiltä ker-
tyy vastaavasti yhtä paljon rakennusoikeutta kuin M-1 alueilla ja se pitää voida siirtona muualle osoittaa: 
 
Tilan 853-439-1-33 Kalliolan Ylitalo AT-1-alueen varausta tulee hieman suurentaa ja muuttaa alla olevan 
mukaisesti: 
 
Tilan 853-439-1-33 Kalliolan ylitalo erillisellä palstalla Paraisten talvitien varrella merkitä M-1 tulee muut-
taa AT-1 -alueeksi: 
 
Olen käynyt kaupungin kanssa kaavan valmistelun yhteydessä näistä kaikista asioista neuvotteluja ja  
ymmärsin niin, että edellä mainitut asiat huomioitaisiin. Yllätyksekseni nyt huomasin, että kaikki asiat 
ovat yksipuolisesti pois pyyhityt ja MA-1 ja MU-1 alueilta kaikkinainen rakennusoikeus on yksipuolisesti 
leikattu. 
 
Vaadin edellä esitettyjä asioita korjattaviksi.  
 
Jos kaavassa olevia periaatteellisia virheitä ei korjata eikä näitä tilakohtaisia yksityiskohtaisia muutosesi-
tyksiä oteta huomioon, kaava on syytä saattaa kokonaan uuteen valmisteluun. 
 
Vastine: 
 
Aluevaraukset ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu 
 
Osayleiskaavan AP-1-alueet on osoitettu maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle. Kunnalla on vel-
vollisuus toteuttaa taajamakehitystä yhdyskuntarakenteen kannalta mahdollisimman järkevällä tavalla. 
Satava-Kakskerrassa tämä tarkoittaa sitä, että asemakaavoitus käynnistetään nyt ehdotetulla tavalla Sa-
tavan itäpäästä alkaen. Muistuttajan omistamat alueet sijoittuvat Kakskerran saarelle melko etäälle nyt 
suunnitelluista asemakaavoitettavista alueista. Näiden alueiden ottaminen asemakaavoitettavaksi voi 
tulla ajankohtaiseksi myöhemmin alueen yhdyskuntarakenteen kehittyessä tulevaisuudessa asemakaa-
voitukselle otollisempaan suuntaan. 
 
Osayleiskaavassa osoitetut aluevaraukset perustuvat tehtyihin selvityksiin ja tarkasteluihin. Maankäyttöä 
mahdollistavat tai rajoittavat mm. sijainti, nykyinen asutus, infrastruktuuri, maastonmuodot, maaperä, 
tulva-vaara-alueet, luontoarvot ja maisemalliset tekijät. Maanomistajia, jotka omistavat ominaisuuksiltaan 
samanlaista aluetta, on kohdeltu samalla tavalla riippumatta maanomistusolosuhteista. Esimerkiksi MA-



1-aluevarausten perusteluna on ollut tunnistaa saarten maisemakuvan kannalta arvokkaimmat viljelymai-
semat ja edistää niiden säilymistä maatalouskäytössä. Nämä maatalouden muovaamat avoimet maise-
mat ovat olennainen osa Satavan ja Kakskerran pienipiirteistä, saaristomaista ilmettä. 
 
Maanomistajalla on osayleiskaavan vahvistumisen jälkeenkin oikeus käyttää maataan kohtuullista hyö-
tyä tuottavalla tavalla. MA-1-merkinnän saaneet peltoalueet on kaavassa osoitettu siihen tarkoitukseen, 
mihin niitä nykyään käytetään. Metsämaa on pääosin osoitettu M-1-merkinnällä maa- ja metsätalousalu-
eeksi, joka sekin osoittaa nykyisen käytön. Rakentamisen ohjaaminen pois arvokkailta peltoalueilta aut-
taa pitämään pellot riittävän yhtenäisinä maanviljelykäyttöön ja edistää siten maatalouselinkeinon jatku-
vuutta ja elinkelpoisuutta. 
 
Tilalle muodostuvien rakennuspaikkojen laskennassa otetaan huomioon tilan koko maapinta-ala. Las-
kennassa huomioidaan myös MA-1- ja MU-1-alueet kokonaisuudessaan, silloin kun tilaan kuuluu AT-1- 
tai M-1-aluetta.  
 
Kaavamääräyksillä ohjataan rakentamisen sijoittumista kaavalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. MA-
1- ja MU-1-alueilla on erityisiä arvoja, joiden takia rakentaminen ohjataan niiden ulkopuolelle. Tilan ra-
kennuspaikat sijoittuvat ensisijaisesti AT-1-kyläalueille ja toissijaisesti M-1-alueille. 
 
Harjattulan asemakaava on osoitettu pääosin loma-asumiseen. Hirvensalon saari sijaitsee huomattavasti 
lähempänä Turun keskustaa kuin Satava ja Kakskerta. Saari on ajan saatossa muuttunut yhä kaupunki-
maisemmaksi, ja Hirvensalolle asetetut yhdyskuntarakenteelliset ja kaavoitukselliset tavoitteet poikkea-
vat merkittävästi Satava-Kakskerran vastaavista. Hirvensalon osayleiskaavan tavoitteena on ollut osoit-
taa alueelle 15 000 uutta asukasta. Asutusta on perusteltua sijoittaa Hirvensalossa mm. Kakskerrantien 
läheisyyteen, missä joukkoliikenne on parhaiten saavutettavissa. Alueiden asemakaavoittamista peruste-
lee myös mm. katu- ja infraverkon läheisyys. 
 
Kaavamerkinnät ja kaupungin maanomistus 
 
Kaupunki on hankkinut Satavan itäosista maata mahdollista asemakaavoittamista silmällä pitäen, jotta 
saarten kehitys olisi yhdyskuntarakenteen kannalta mahdollisimman järkevä.  
 
Kaupunki omistaa paljon maata myös Satavan keskiosissa ja Kakskerranjärven pohjoispuolella. Näitä 
alueita ei ole tarkoituksenmukaista asemakaavoittaa, ja ne onkin osoitettu laajasti MU-1- ja VL-1-alu-
eiksi. 
 
Rantarakentaminen 
 
Osayleiskaavan lähtökohtana on ollut muun muassa määrittää Satava-Kakskerran osalta tavoitteet run-
saan loma-asutuksen ja vakituisen asutuksen yhteensovittamiseksi sekä loma-asutuksen ohjaamiseksi 
pääasiassa nykyisen loma-asuntokannan täydentämiseen.  
 
Satavan pohjoisosien rakennuskanta on pääosin vakituisen asuinrakentamisen piirissä. Osayleiskaa-
vassa nämä alueet on pääosin osoitettu AT-1-kyläalueina. Kakskerran saarelle sijoittuvat rantaan rajoit-
tuvat alueet ovat pääosin loma-asuntoalueita.  Osayleiskaavassa nämä alueet on osoitettu osayleiskaa-
valle asetettujen tavoitteiden mukaisesti RA-1-alueina.  
 
Rantaan rajoittuvilla alueilla sovelletaan yhtäläisesti rantasäädöksiä, oli kyseessä AT-1-kyläalue tai RA-
1-loma-asuntoalue. Rantavyöhykkeellä sijaitsevalle rakennuspaikalle saa, merkinnästä riippumatta, ra-
kentaa yhtäläisin käytännöin seuraavasti: 

1. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen, jonka kerrosala saa 
olla enintään 150 k-m2. 

2. Jos rakennuspaikan koko ylittää 5000 m2, paikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinra-
kennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 250 k-m2.  

3. Alle 2000 m2:n rakennuspaikoilla asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 100 k-m2. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rantavyöhykkeen ja ranta-alueen määritelmä edellyttää tulkintaa, 
eikä laissa ole annettu selkeää metrimäärää, jonka voisi kaavaehdotukseen laittaa. 
 
Rantavyöhykkeen on katsottu lain perusteluissa ulottuvan noin 100 metrin etäisyydelle muttei kuitenkaan 
missään yli 200 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rantavyöhykkeen sy-



vyyttä arvioitaessa pitää tavoitella säännöksen tarkoitusta, jolla pyritään varmistamaan maakäytön muu-
tosten suunnitelmallisuus sillä vyöhykkeellä, jonka luonnonolosuhteisiin vesistön vaikutus ulottuu, joka 
maisemallisesti kuuluu rantaan ja jonka maankäyttötarpeet liittyvät rantaan. Ranta-alue on rantavyöhy-
kettä leveämpi rannan osa, jolla rannassa oleva tai rantaan tukeutuva loma-asutus vaatii järjestämistä. 
Ranta-alue ulottuu rantaviivasta sisämaahan päin niin kauas kuin rakentaminen tukeutuu vesistön käyt-
töön tai vetovoimaan (ks. esim. Jääskeläinen, Syrjänen, Hurmeranta & Wähä: Maankäyttö- ja rakennus-
laki 2018, s. 434-435).  
 
Täydennysrakentaminen ja rakentamisen porrastus 
 
Yksi oleellisimmista kaavalle asetetuista tavoitteista on ohjata täydennysrakentamista. Aikaisempi vaati-
mus hehtaarin tontista on johtanut hajanaiseen rakenteeseen, jollaista ei enää pidetä tavoiteltavana. 
Osayleiskaavan tavoitteen mukaista on vahvistaa jo olemassa olevia asutuksen tihentymiä. Asutustihen-
tymien täydentävä rakentaminen hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria ja muodostaa järkeviä ko-
konaisuuksia alueita liikaa kasvattamatta. Rakentamisen porrastusta ei ole tarvetta muuttaa. 
 
Tila 853-446-1-95 Kotiranta  
 
Asemakaavoitettuja alueita ei ole ulotettu Kakskerran saarelle. Tila Kotiranta ei ole yhteydessä tulevai-
suudessa asemakaavoitettaviksi tarkoitettuihin alueisiin. Alue on luontevaa jatkoa ympäristön AT-1-mer-
kinnälle. MA-1-alueilla on kaavamääräyksen mukaisesti arvoja, joita on kaavan tavoitteiden mukaisesti 
pyrittävä säilyttämään.  
 
Tila 853-446-1-52 Rauhaniemi 
 
Tila 853-446-1-52 Rauhaniemi on osayleiskaavassa osittain MA-1-aluetta, osittain MU-1-aluetta ja osit-
tain AT-1-aluetta. Tilalle muodostuvien rakennuspaikkojen määrä määräytyy tilan koko maapinta-alan 
perusteella. Silloin kun tilaan kuuluu AT-1- tai M-1-aluetta, rakennuspaikkojen määrä ei riipu MA-1- tai 
MU-1-alueen laajuudesta. 
 
MA-1- ja MU-1-alueilla on kaavamääräysten mukaisesti arvoja, joita on kaavan tavoitteiden mukaisesti 
pyrittävä säilyttämään. Näin ollen MA-1-alueen muuttaminen M-1-alueeksi ei ole perusteltua. 
 
Rauhaniemen kiinteistö on kooltaan vajaat 10 hehtaaria. Tilan koko mahdollistaa kaksi uutta rakennus-
paikkaa. AT-1-aluetta on perusteltua laajentaa sen verran, että uudet rakennuspaikat mahtuvat sille. 
 
MU-1-merkintä ei estä alueen nykyistä toimintaa. Alueella sijaitsevat toiminnot eivät anna aihetta muut-
taa alueen MU-1 merkintää. 
 

• AT-1-aluetta laajennetaan. 
 
Tila 853-478-2-60 Rauhaniemi  
 
Tilan Rauhaniemi 853-478-2-60 rakennuspaikat mahtuvat hyvin osayleiskaavaehdotuksen mukaiselle 
AT-1-alueelle, joten AT-1-merkintää ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa. Tilan rakennuspaikat on jär-
kevintä sijoittaa olemassa olevan tien ja asutuksen yhteyteen. 
 
MA-1-alueilla on kaavamääräyksen mukaisesti arvoja, joita on kaavan tavoitteiden mukaisesti pyrittävä 
säilyttämään. Näin ollen MA-1-alueen muuttaminen M-1-alueeksi ei ole perusteltua.   
 
Tila 853-416-3-58 Hylkilahti  
 
Osayleiskaavaehdotuksen LV-alkuisten merkintöjen kaavamääräyksiä on syytä tarkentaa. LV-3-merkin-
tää käytetään yleisistä, kaikille avoimista pienveneiden nosto- ja laskupaikoista. LV-1- ja LV-2-merkin-
nällä osoitetut venevalkamat ovat yksityisiä tai kylien yhteisrantoja. Kaikille LV-alueille saa sijoittaa pien-
veneiden nostorampin. LV-3-alueita ei ole tarkoitettu veneiden talvisäilytykseen. 
 

• Tarkennetaan LV-alkuisten kaavamerkintöjen kuvauksia ja kaavamääräyksiä. 
 
MA-1-alueilla on kaavamääräyksen mukaisesti arvoja, joita on kaavan tavoitteiden mukaisesti pyrittävä 
säilyttämään.  Lisäksi Brinkhallintien pohjoispuolinen MA-1-alue toimii suojavyöhykkeenä S-2-alueelle. 



Tilalle muodostuvien rakennuspaikkojen laskennassa otetaan huomioon tilan koko maapinta-ala. Silloin 
kun tilan alueeseen kuuluu AT-1- tai M-1-aluetta. Muistutus ei anna aihetta kaavamääräyksen muutta-
miseksi. 
 
Tila 853-446-1-177 Tammisto 
 
Tammiston tilalle muodostuvien rakennuspaikkojen laskennassa otetaan huomioon tilan koko maapinta-
ala. Muodostuvat rakennuspaikat mahtuvat hyvin AT-1-alueelle. 
 
Tilat 853-439-1-33 Kalliolan Ylitalo ja 853-439-1-26 Kalliolan Nedergård 
 
Kalliolanlahden rannan luo-kohteita on tarkistettu. Kalliolan rantaluhdan (2-11) alueella on maastoa käsi-
telty siinä määrin, että kohdetta ei voida pitää metsälaissa tarkoitettuna rantaluhtana. Alueella on ympä-
ristönsuojelun tekemissä maastoselvityksissä (viimeksi keväällä 2019) todettu kuitenkin esiintyvän vii-
tasammakkoa myös rantaluhdalla. Viitasammakon havaittu esiintymiskohde on rajattu omana kuviona 
(4-61) Kalliolan luontoselvityksessä (2017) esitetyn kohteen (4-56) lisäksi. Kalliolan rantaluhta muodos-
taa kosteikkoympäristön, jolla on edelleen merkitystä luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle alueella. 
Se muodostaa tärkeän vyöhykkeen havaittujen viitasammakon esiintymisalueiden ympärille ja turvaa nii-
den elinkierrossa tarvitseman elinympäristön säilymisen ja on osoitettu luo-kohteena (6-67). 
 
Luo-kohteen 2-242 rajaus noudattaa Kalliolan luontoselvitystä (2017), joka on tehty alueelle laadittavan 
ranta-asemakaavan tausta-aineistoksi. Kohde edustaa lähinnä puolukka-lillukkatyypin kuivaa lehtoa. Kui-
vat keskiravinteiset lehdot on arvioitu koko maassa silmälläpidettäväksi luontotyypiksi vuonna 2018 jul-
kaistun luontotyyppien uhanalaisluokituksen mukaan. Rajausta on tarkistettu, ja siihen sisältyy myös 
luontoselvityksessä havaitut kolme luonnonsuojeluasetuksella rauhoitetun valkolehdokin kasvupaikkaa. 
 
Yleiskaavan sisältövaatimuksena ja ohjaustavoitteena on osoittaa kohteet, joihin liittyy maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen. Muistutuksessa mainituista pienialaisista kohteista ei aiheudu kohtuutonta 
haittaa maanomistajalle. Tarkistetut luo-aluerajaukset eivät ole ristiriidassa alueelle valmisteilla olevan 
ranta-asemakaavan tavoitteiden kannalta. Ranta-asemakaavan ehdotusluonnoksessa kohteet on määri-
telty maa- ja metsätalousalueiksi. Lisäksi ranta-asemakaavassa Kalliolanlahden ranta-alueelle on tavoit-
teena laajentaa vesialuetta alavalle rantapeltoalueelle ja luoda luonnon monimuotoisuutta ja maisema-
arvoja lisäävää kosteikkoympäristöä. 
 

• Luo-alueiden rajauksia Kalliolassa tarkistetaan. 
 
Tilat 853-439-1-33 Kalliolan Ylitalo, 853-439-1-26 Kalliolan Nedergård ja 853-407-1-568 Haavisto 
 
MA-1-alueilla on kaavamääräyksen mukaisesti arvoja, joita on kaavan tavoitteiden mukaisesti pyrittävä 
säilyttämään.  Tilalle muodostuvien rakennuspaikkojen laskennassa otetaan huomioon tilan koko maa-
pinta-ala. Laskentaan huomioidaan myös MA-1- ja MU-1-alueet kokonaisuudessaan. Muistutus ei anna 
aihetta kaavamääräysten muuttamiseksi. 
 
Kalliolan Ylitalon AT-1-alueen ja Vapparintien läheisen AT-1-alueen välille on osoitettu M-1-aluetta oleva 
vyöhyke, joka muodostaa ekologisen käytävän laajempien metsäalueiden välille. Säilyttämällä rakenta-
mattomia metsäisiä käytäviä AT-1-kyläalueiden välissä pyritään mm. säilyttämään hirvien käyttämiä kul-
kureittejä ja estämään niiden harhautumista pääteille. Kalliolan Ylitalon AT-1-aluetta on kuitenkin perus-
teltua laajentaa, koska tällöin rakennuspaikat on helpompi sovittaa ympäristöönsä. 
 

•  AT-1-aluetta laajennetaan Kalliolan Ylitalon alueella. 
 
Tila 853-439-1-33 Kalliolan Ylitalo, erillinen palsta 
 
Paraisten talvitien varrella sijaitsevan palstan muuttaminen M-1-alueesta AT-1-alueeksi ei ole perustel-
tua. Siellä, missä Vapparin rannan RA-1-alueiden ja Vapparintien varren AT-1-alueiden välillä on raken-
tamatonta aluetta, se on osoitettu M-1-alueeksi. Metsäinen selänne muodostaa luontevan vihervyöhyk-
keen pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen välille. 
 
Kalliolan ranta-asemakaava 
 



Maanomistajalla on vireillä ranta-asemakaavahanke Kalliolaan. Osayleiskaavan kaavamerkintöjä on yh-
denmukaistettu vastaamaan ranta-asemakaavan sisältöä.  
 
Kalliolantien kaakkoispuoli osoitetaan MA-1-alueena. Kalliolankujan pohjoispuolisen AT-1-alueen sijain-
tia tarkennetaan ranta-asemakaavan mukaiseksi. Lisäksi luo-merkintöjä täydennetään ketojen osalta, 
jotka ovat uhanalaisia luontotyyppejä. 
  

Muistutus 36 
 
Muistutus: 
 
Satava-Kakskerta osayleiskaava 
 
Omistan tilat 853-401-1-59 Aatila, 853-407-1-484 Latopelto ja nyttemmin osan tilasta 853-462-1-99 Lem-
pälä. 
 
Kaupunki esittää mailleni laajasti kaavamerkintää MA-1 mutta määräyksissä mainitaan, ettei niille saa 
rakentaa eikä niistä tule mailleni minnekään muuallekaan mitään rakennusoikeutta. Niin ei voi olla eikä 
rakennusoikeutta voi yksipuolisesti ilman suostumusta leikata. Sellaiseen en ole antanut suostumusta. 
 
Tästä syystä vaadin tätä kaavamerkintää poistettavaksi ja korvattavaksi merkinnällä M-1 tai kyläaluemer-
kinnällä. 
 
Rantojen kyläaluemerkintä on erikoinen, jos vain joillekin sallii isojen 400 neliöisten kaksiasuntoisten ran-
takiinteistöjen rakentamiset (AT-1) rannat. Mikä on peruste sille, että joissain tällaisia AT-rantoja on 
mutta joissain taas ei. Rannat ovat kaikkialla samanlaisia. Vastaava mahdollisuus pitää olla kaikilla tai ei 
kenellekään.  
 
Kyläalueiden porrastus on alkupäässä ihmeellinen, koska vuosikymmenten ajan on vaadittu tontin mini-
mikoon olevan vähintään 1 ha. Jos vähääkin yli 1 ha:n tontteja nyt voisi pilkkoa kahdeksi tontiksi, on 
tässä vääryys kantatilaa eli entistä myyjää kohtaan, joka oli pakotettu myyvään yli 1 ha. Ensimmäinen 
porras pitää olla selkeästi yli 1 ha:n eli siinä on oltava lohkomisen turvamarginaali ja ensimmäinen porras 
yhdelle rakennuspaikalle tulee olla 0,2-1,5 ha.  
 
Asun maatilani talouskeskusalueella AM-1 ja siinä oleva rakennuksen merkintä sr on väärä. Olen raken-
tanut kokonaan uuden päärakennuksen 15 v sitten ensin vanhan päärakennuksen viereen ja sen valmis-
tumisen jälkeen vanha päärakennus on uuden rakennuslupaehtona kokonaan purettu. Kaavamerkintä 
on siitä syystä väärä.  
 
Mitään maisemalupia ei tule edellyttää millään alueella maa- ja metsätalousyrittäjältä. 
 
Vastine: 
 
Osayleiskaavassa osoitetut aluevaraukset perustuvat tehtyihin selvityksiin ja tarkasteluihin. Maankäyttöä 
mahdollistavat tai rajoittavat mm. sijainti, nykyinen asutus, infrastruktuuri, maastonmuodot, maaperä, tul-
vavaara-alueet, luontoarvot ja maisemalliset tekijät. Maanomistajia, jotka omistavat ominaisuuksiltaan 
samanlaista aluetta, on kohdeltu samalla tavalla riippumatta maanomistusolosuhteista. Esimerkiksi MA-
1-aluevarausten perusteluna on ollut tunnistaa saarten maisemakuvan kannalta arvokkaimmat viljelymai-
semat ja edistää niiden säilymistä maatalouskäytössä. Nämä maatalouden muovaamat avoimet maise-
mat ovat olennainen osa Satavan ja Kakskerran pienipiirteistä, saaristomaista ilmettä. 
 
Kaavamääräyksillä ohjataan rakentamisen sijoittumista kaavalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. MA-
1- ja MU-1-alueilla on erityisiä arvoja, joiden takia rakentaminen ohjataan niiden ulkopuolelle. Tilan ra-
kennuspaikat sijoittuvat ensisijaisesti AT-1-kyläalueille ja toissijaisesti M-1-alueille.  
 
Tilalle muodostuvien mahdollisten rakennuspaikkojen laskennassa otetaan huomioon tilan koko maa-
pinta-ala. Laskennassa huomioidaan myös MA-1- ja MU-1-alueet kokonaisuudessaan, mikäli tilan alu-
eelle sijoittuu käyttötarkoitukseltaan AT-1 tai M-1 aluetta. 
 



Tilalle sijoittuvat MA-1-alueet ovat perusteltuja edellä mainittujen perustein, eikä muistutus aiheuta tar-
vetta muutoksiin. 
 
Rakentamispaikkojen porrastus 
 
Yksi oleellisimmista kaavalle asetetuista tavoitteista on ohjata saarten täydentävää rakentamista hillitysti. 
Aikaisempi vaatimus hehtaarin tontista on johtanut saarten melko hajanaiseen rakenteeseen, jollaista ei 
enää pidetä tavoiteltavana. 
 
Osayleiskaavan tavoitteen mukaista on vahvistaa jo olemassa olevia asutuksen tihentymiä. Asutustihen-
tymien täydentävä rakentaminen hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria ja muodostaa järkeviä ko-
konaisuuksia alueita liikaa kasvattamatta. Rakentamisen porrastusta ei ole tarvetta muuttaa. 
 
Rantarakentaminen 
 
Osayleiskaavan lähtökohtana on ollut muun muassa määrittää Satava-Kakskerran osalta tavoitteet run-
saan loma-asutuksen ja vakituisen asutuksen yhteensovittamiseksi sekä loma-asutuksen ohjaamiseksi 
pääasiassa nykyisen loma-asuntokannan täydentämiseen.  
 
Satavan pohjoisosien rakennuskanta on pääosin vakituisen asuinrakentamisen piirissä. Osayleiskaa-
vassa nämä alueet on pääosin osoitettu AT-1-kyläalueina. Kakskerran saarelle sijoittuvat rantaan rajoit-
tuvat alueet ovat pääosin loma-asuntoalueita.  Osayleiskaavassa nämä alueet on osoitettu osayleiskaa-
valle asetettujen tavoitteiden mukaisesti RA-1-alueina.  
 
Rantaan rajoittuvilla alueilla sovelletaan yhtäläisesti rantasäädöksiä, oli kyseessä AT-1-kyläalue tai RA-
1-loma-asuntoalue. Rantavyöhykkeellä sijaitsevalle rakennuspaikalle saa, merkinnästä riippumatta, ra-
kentaa yhtäläisin käytännöin seuraavasti: 

1. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen, jonka kerrosala saa 
olla enintään 150 k-m2. 

2. Jos rakennuspaikan koko ylittää 5000 m2, paikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinra-
kennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 250 k-m2.  

3. Alle 2000 m2:n rakennuspaikoilla asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 100 k-m2. 
 
Osayleiskaava ei siis salli 400-neliöisiä kaksiasuntoisia asuinrakennuksia sijoitettavan ranta-alueelle. 
 
Talouskeskuksen sr-merkintä on ollut kaavaehdotuksessa virheellinen.  
 

• Poistetaan tilan päärakennuksen sr-merkintä. 
 
Kaavan yleismääräyksissä annetaan määräyksiä maisematyöluvan tarvetta koskien. Maisematyölupaa 
ei tarvita puiden kaatamiseen M-1-, MA-1-, MU-1- eikä MY-1-alueilla. 
 

Muistutus 37 

 

Muistutus Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksesta koskien kiinteistöä 853-401-1-61 
 
Turun kaupunginhallituksen 10.6.2019 § 274 päätöksen nojalla julkisesti nähtävillä oleva osayleiskaava-
ehdotus koskee muun ohessa omistamaani Leppälahti –nimistä kiinteistöä 853-401-1-61. 
  
Kaavaehdotukseen liitetyn kartan mukaan omistamani kiinteistö on merkitty osittain kaavamerkinnällä 
RA-1 ja osittain kaavamerkinnällä M-1 kun näkemykseni mukaan merkinnän tulisi koko kiinteistön osalta 
olla RA-1. 
 
Perusteluina kaavaehdotuksessa olevan merkinnän muuttamiseksi esitän seuraavaa: Kyse on kokonais-
pinta-alaltaan 0,5326 ha suuruisesta, alkuperäisesti loma-asuntoalueella sijaitsevasta kiinteistöstä, johon 
muun ohessa saavutettavuuden ja kiinteistön käytettävyyden parantamiseksi on hankittu ao. kiinteistöön 
yhtenäiseksi liitetty lisämaa-alue. Kyseinen alue sijaitsee poispäin rannasta suhteessa alkuperäiseen 
alueeseen. 
   



Kiinteistöllä sijaitseva loma-asuntorakennus ja saunarakennus sijaitsevat maastollisesti lähellä rantaa ja 
kulkuyhteyksiin nähden jyrkähkön rinteen alla. Rakennukset ovat vanhoja ja huonokuntoisia, sähköä lu-
kuun ottamatta vailla mukavuuksia eivätkä sellaisenaan sovellu muuhun kuin satunnaiseen oleskeluun 
kesäaikana. Mahdollinen korvaava asuinrakennus olisi maastollisesti ja kulkuyhteyksien kannalta tarkoi-
tuksenmukaisinta rakentaa kiinteistön siihen osaan, joka nyt on merkitty kaavamerkinnällä M-1.  
Ottaen huomioon kiinteistön koko sekä saavutettavuus ja muut edellä mainitut näkökohdat mukaan lu-
kien myös ilmastolliset seikat pyydän, että kiinteistön 853-401-1-61 kaavamerkintä RA-1 muutetaan kos-
kemaan koko kiinteistöä. 
 
Vastine: 
 
Osayleiskaavassa periaatteena on ollut, että lomarakennukset sijoittuvat RA-1-alueilla jotakuinkin nykyi-

sille paikoilleen. Jos siis kiinteistö on laaja tai pitkänomainen ja ulottuu rannasta selänteen ylärinteelle, 

tontin yläosa on osoitettu M-1-alueeksi ja nykyinen rakennettu alue RA-1-alueeksi. 

 

Muistutus 38 (allekirjoittaneita 2 kpl) 
 
Muistutus 
 
Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksessa on hankkeen alusta asti ollut kiinteistömme  
Ollila 853-462-1-60 halki kulkevaksi merkitty ulkoilureitti. Alun perin jo reitti kulki peltomme koilliskul-
massa siten, että reitti olisi pitänyt pultata siltana jyrkkään kalliorinteeseen, jotta peltoa ei loukattaisi. 
 
Uusimmassa 24.5.2019 kartassa reitti on siirretty kulkemaan keskeltä kyseistä peltoaluetta, joka on 
vuokrattu EU-tukikelpoisena viljelykäyttöön. Tällä hetkellä pelto on ympäristötuen piirissä ns. ekologi-
sena alana, jota koskevat maataloustukien täydentävät ehdot. Näitä valvoo Ruokavirasto. Ehtojen mu-
kaan vaurioitunut nurmi on, vaikkapa vain pientareella, kylvettävä uudelleen sanktion uhalla. Peltoaluetta 
voidaan myös käyttää muuhun maataloustuotantoon (mm. aidattuna laitumena) kulloinkin vallitsevan 
EU.n yhtenäisen maatalouspolitiikan tarpeiden mukaan.  
 
Lisäksi peltoalueen eteläreunassa sijaitsee Kakskerran Erä RY:lle vuokrattu riistan ruokintapaikka riista-
kameroineen ja pellon itäreunassa on seuran ampumakoppi. Kaavaesityksen mukaan ulkoilijat tallattu-
aan pellon, kulkisivat riistan ja ampumakopin välistä. 
 
Vaadimme ulkoilureitin poistamista peltoalueelta. Samaan peltoalueeseen kuuluu myös osa tiloista Sal-
vela 853-462-1-8, sekä Takametsä 853-462-1-69. 
 
Tämänkaltaisia ulkoilureittejä suunniteltaessa olisi hyvä käyttää maastokarttaa sekä ilmakuva-aineistoa 
turhan työn välttämiseksi. Lisäksi olisi hyvä tietää, kuka lopulta vastaisi reitin varrelle kertyvien roskien 
keräämisestä. 
 
Vastine: 
 
Ohjeellinen ulkoilureitti -merkintöjen tarkoitus on varmistaa, että ulkoilun tarpeet huomioidaan mm. ra-
kennushankkeiden yhteydessä eikä tärkeitä yhteyksiä katkota. Ohjeellisen ulkoilureitin siirtäminen pois 
pellolta ja riistan ruokintapaikan läheisyydestä on perusteltua turvallisuuteen ja maatalouden harjoittami-
seen liittyvistä syistä.  
 
Satava-Kakskerrassa olemassa olevat metsäpolut ja tiestö riittävät vastaamaan nykyisiin ulkoilureittitar-
peisiin hyvin, eikä kaupungilla ole ainakaan tällä hetkellä tavoitteena rakentaa alueelle ulkoilureittejä. Jos 
joskus myöhemmin reittejä päätetään perustaa, reittien linjaukset tutkitaan maastossa tarkasti. 
 

• Siirretään ohjeellinen ulkoilureitti pois pellolta sekä kauemmas riistan ruokintapaikasta ja ampu-
makopista. 

 

Muistutus 39 
 
Muistutus Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotukseen (10/2013)  



 
Oheisen osayleiskaavaehdotuksen otteen mukaan seurakunnan leiri- ja kurssikeskus Sinapin (P, palve-
lujen ja hallinnon alue) ympärille on tehty merkintä RKY (Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympristö. Valtakunnallisesti arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus, jonka ominais-
piirteet tulee säilyttää. Toimenpiteet on toteutettava siten, ettei kohteen valtakunnallista merkittävyyttä 
vaarannetta.). 
Sinapin leiri- ja kurssikeskuksen (P) ja kyläalueeksi merkityn alueen (AT-1) väliin maa- ja metsätalous-
valtainen alue. Tämä väliin jäävä alue raja Sinapin leiri- ja kurssikeskuksen alueen ympäristöstä. Näin 
ollen RKY-merkintä tulisi muuttaa kulkemaan AT-1 alueen mukaiseksi. 
 
Punainen pisteviiva: uusi RKY-merkinnän raja 
 
Vastine: 
 
Sinapin rky-rajaus ulottuu päällekkäismerkintänä kolmelle eri käyttötarkoitusalueelle (P, AT-1, M-1). Kiin-

teistön pihapiirin lisäksi arvoympäristöön on merkitty kuuluvaksi läheinen kallioalue, joka rajaa Sinapin 

kokonaisuutta kohoten sen yläpuolelle. Mäen päälle rakentaminen uhkaisi jättää Sinapin maisemallisesti 

alisteiseen asemaan. Mäen säilyminen rakentamattomana ja puustoisena on miljöön kannalta olen-

naista, minkä vuoksi eri käyttötarkoitusalueille ulottuva rajaus on perusteltu. 

 

Valtakunnallisten rky-rajausten muuttaminen kaavassa vaatisi erityisiä perusteluja ja museoviranomai-

sen hyväksyntää. Muistutuksessa ei ole esitetty erityisiä perusteluja rajauksen muuttamiselle. 

 

Muistutus 40 
 
(Sis. viisi valokuvaliitettä sekä viisi kartta- tai tietokantaliitettä) 
 
Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotus 
  
Kiinteistö: Monnoinen 853-472-1-39  
 
Muistutuksenani Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotuksesta esitän seuraavaa: 
 

− Maatilan talouskeskusalueella sijaitseva vanha huonokuntoinen asuinrakennus on esitetty suojel-
tavaksi kohdemerkinnällä sr. Rakennus on ollut asumaton yli 40 vuotta ja on erittäin huonokuntoi-
nen. Lattia ja rossipohja on täysin Iaho, rakennuksessa on kosteudesta ja vesivahingoista aiheu-
tuvaa homeongelmaa sekä kattorakenteissa, seinissä, että alapohjassa. Rakennuksen peruskor-
jaaminen asuinkäyttöön taikka edes ylläpito varastokäyttöön on mahdotonta ilman rakenteiden 
täydellistä uusimista ja kustannukset kaksinkertaiset verrattuna uudisrakentamiseen. Suojelun 
aiheuttamaa ylläpitovelvoitetta voidaan pitää täysin kohtuuttomana. Pihapiiri on lisäksi esitetty 
suojeltavaksi merkinnällä AT-1/s, joka nähdäkseni on riittävä suojelutavoite kokonaisuuden 
osalta. Näin ollen pyydän poistamaan kohdemerkinnän sr vanhan asuinrakennuksen 
osalta. 

 

− Monnoistentien varsi on suurelta osin merkitty luo-kohteeksi. Alue on pääosin talouskeskusalu-
een sisällä, joka jo on esitetty suojeltavaksi merkinnällä AT-1/s. Kyseinen luo-kohde ei esiinny 
luontoselvityksissä eikä tarkistusraportissa 17.1.2019. Alue on osittain pihapiirin nurmikkoaluetta 
ja länsiosassa yksityistien pengeraluetta, jossa muutama kookas petäjä. Käsitykseni mukaan ky-
seinen luo-alue ei sisällä sellaisia merkittäviä suojeltavia kasveja taikka eläimistöä, joka täyttäisi 
suojelukriteerit. Myös maisemallisesti alue on tavanomaista tien varsialuetta, jossa ei erityispiir-
teitä. Näin ollen pyydän poistamaan Monnoistentien varsialueen luo-kohteen kokonaisuu-
dessaan.  

 

− Järvenpääntien ja maantien läheisyydessä on myös luo-kohteita, Monnoisten keto 8-24 ja Jär-
venpääntien pientareet 7-26, jotka kaavakartalla ovat erittäin epäselviä. Kohteita tulisi ainakin su-
pistaa siten, etteivät esimerkiksi tienparannustoimenpiteet hankaloidu. Liittymän kohdalla mm. 
näkemäalue vaatii kasvillisuuden poistoa. On kohtuutonta, että esim. turvallisuuteen liittyvät toi-
menpiteet vaatisivat pitkäkestoisia lausuntoja ympäristöviranomaisilta. Monnoisten kedon etelä-
puolelle on lisätty luo-kohde, joka ei sisälly Iuontoselvityksiin ja jonka suojelutavoite on epäselvä. 



Näin ollen pyydän poistamaan, taikka ainakin supistamaan kyseisiä luo-kohteita ja tarken-
tamaan suojelustatusta, jotta paremmin selviäisi mitä halutaan suojella.  

 
Pyydän lisäksi, että yllä oleviin vaatimuksiini annettavat vastineet ja päätökset tiedotetaan minulle kir-
jeitse.  
 
 
Lisäys edelliseen muistutukseen 
 
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen 4.6.2019 § 244. Kaupunginhallitus hy-
väksyi lautakunnan esityksen sellaisenaan 10.6.2019. Päätöksessä todettiin yksiselitteisesti, että 
Osayleiskaavalla osoitettujen uusien asuinrakentamispaikkojen määrä perustuu koko tilan pinta-alaan. 
Rakennuspaikat tulee sijoittaa osayleiskaavassa kyläalueeksi osoitetulle alueelle. Jos tila ei sisällä 
osayleiskaavassa kyläalueeksi osoitettua aluetta, uudet asuinrakennuspaikat ohjataan sisämaahan sijoit-
tuville maa- ja metsätalousvaltaisille alueille. Näilläkin alueilla rakentamisen määrä perustuu tilakokoon. 
 
Lisäksi päätettiin, että osayleiskaavan merkinnät ja –määräykset osioon tehdään selventävä lisäys ra-
kennuspaikkojen (A-1 ja M-1 alueet) laskentatapaan lisätään selventävä maininta, että laskenta tehdään 
tilan koko pinta-alasta. 
 
Voidaan todeta, että kaavaehdotuksessa selvennys on edelleen epätyydyttävä ja antaa tulkinnan mah-
dollisuuksia => Rakennuspaikkojen muodostaminen kyläalueelle voidaan sallia alueeseen sisältyvän ti-
lan koko maapinta-alaa kohden seuraavasti... 
 
Toisin sanoen määräys voidaankin tulkita siten, että huomioidaan vain kyläalueeseen  
sisältyvä pinta-ala, joka ei vastaa lautakunnassa tehtyä päätöstä. Tästä syystä tulisi ehdotuksen yleis-
määräyksiin lisätä lautakunnan päätökseen sisältyvä maininta: Osayleiskaavalla osoitettujen uusien 
asuinrakentamispaikkojen määrä perustuu koko tilan pinta-alaan. Rakennuspaikat tulee sijoittaa 
osayleiskaavassa kyläalueeksi osoitetulle alueelle. 
Jos tila ei sisällä osayleiskaavassa kyläalueeksi osoitettua aluetta, uudet asuinrakennuspaikat ohjataan 
sisämaahan sijoittuville maa- ja metsätalousvaltaisille alueille. Näilläkin alueilla rakentamisen määrä pe-
rustuu tilakokoon, jolloin rakennusoikeuden laskentatapa olisi nähdäkseni täysin yksiselitteinen.  
 
Vastine: 
 
Rakennussuojelu 
 

Monnoisten tila on vanhana kantatilana rakennuksineen kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä koko-

naisuus. Arvokohteeseen kuuluu oleellisena osana tilan vanhempi asuinrakennus, joka on uudempaa 

rakennusta paremmin säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa. Suojelumerkintä on arvokohteen säilymisen 

varmistamiseksi perusteltu. Rakennuksen sisätilojen kunnostamistarve ei vähennä kohteen suojeluarvoa 

eikä suojelumerkintä estä rakennuksessa tehtäviä tavanomaisia kunnostus- ja muutostöitä eikä ajanmu-

kaistamista. Arvorakennusten korjaustöihin on mahdollista hakea ELY:n tai museoviraston korjausavus-

tuksia. Rakennuksesta on pidetty huolta mm. uusimalla kate muutamia vuosia sitten. Pihapiirin muutkin 

rakennukset ovat hyvin ylläpidettyjä. 

 

Luo-kohteet 

 

Monnoistentien ja Järvenpääntien varteen sekä Monnoisten kedon eteläpuolelle osoitetut luo-alueet pe-

rustuvat ELY-keskuksen teettämään uhanalaisten perhosten esiselvitykseen sekä Satava-Kakskerran 

luontokohteet selvitykseen. Alueen tienvarsilla on luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti suojelta-

van perhoslajin, linnunhernetikkukoin esiintymiä. Laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi Suomen lajien 

uhanalaisselvityksessä 2019. Kohteessa kasvaa paikoin myös alueellisesti uhanalaista mäkiapilaa. 

 
Yleiskaavakartalla pienialaisten kohteiden tarkkoja rajauksia on vaikea hahmottaa varsinkaan tienvarsilla 
ja muilla alueilla, joilla on esim. teiden reunaviivastoja. Kohteista on erillinen teemakartta ja luettelo 
osayleiskaavan liitteenä (luo-alueet). Yleiskaavan sisältövaatimuksena ja ohjaustavoitteena on osoittaa 
kohteet, joihin liittyy maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Muistutuksessa mainituista pienialaisista 
kohteista ei aiheudu kohtuutonta haittaa maanomistajalle. Velvoite ympäristöviranomaisen lausuntoon 



edellyttää käytännössä yhteydenottoa ja neuvottelua kaupungin ympäristönsuojelun kanssa. Tällöin voi-
daan maastokatselmuksella sopia esim. tienparantamiseen liittyvistä toimenpiteistä kyseisellä paikalla. 
Nämä tienvarsikohteet ovat ketomaisia ympäristöjä, joiden suojelutavoitteet eivät sinänsä rajoita esim. 
puuston poistoa näkemäalueilta. Tavanomaisesti hoidettuja pihapiirin osia ei ole tarkoituksenmukaista 
sisällyttää luo-alueen rajaukseen. 
 

• Muutetaan rakennuspaikkoja koskeva kaavamääräys lautakuntapäätöksen mukaiseksi. Lisätään 
selkeyttävä maininta maapinta-alasta. 

• Tarkistetaan tienvarsien luo-rajauksia niin, että ne eivät ulotu välittömästi pihapiirin tuntumaan. 
 

Muistutus 41: Monnoisten rantakunta 
 
MUISTUTUS 
 
Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus (10/2013)  
 
Monnoisten rantakunta esittää muistutuksena nähtävillä olevaan osayleiskaavaehdotukseen, 
  
että rantakunnan hallinnoima veneranta merkitään osayleiskaavaan merkinnällä LV2. Ranta 
  
sijaitsee Brinkhallin kylän itälaidalla Laituritien päässä. Kyseessä on vanha lsojakotoimitukseen perus-
tuva Monnoisten ranta ja Iaivalaituripaikka. Paikalle on rakennettu rantakunnan toimesta 20-paikkainen 
Byratekin venelaituri. Laituri ja venevalkama on yksityinen. Kaavamerkintä on aivan oikea ja välttämätön. 
 
Laituri on rakennettu vuonna 1991 annetun Vesiylioikeuden päätöksen mukaan.  
 
Vastine: 
 

• Osoitetaan Monnoisten Rantakunnan hallinnoima veneranta LV-2-merkinnällä. 
 

Muistutus 42 (allekirjoittaneita 2 kpl) 
 
(Sis. kaksi osayleiskaavaotetta, kiinteistörekisteriotteen, kartan Virkistysalueet ja -verkostot sekä avoimet 
maisemat ja kartan vapaista rannoista) 
 
SATAVA-KAKSKERTA DELGENERALPLANSFÖRSLAG   
ANMÄRKNING 12.8.2019  
  
ANMÄRKNINGEN BERÖR: 853-407-1-590 Brinkala OCH 853-407-1-621 Brinkhall 
 

ANMÄRKNING:  
Från områdena utmärkta med pilar saknas VL-2 beskrivningen för de registrerade båtplatserna (000-
2012-K39875) (000-2012-K39882) (se registerutdraget nedan) 
 
FRÅGA:   
De markerade strandlinjerna och det markerade området på bilderna nedan är belastade av de tidigare 
nämnda båtplatserna – kan de här områdena trots det användas för t.ex. rekreation som friluftsområde? 
 
ANMÄRKNINGEN GJORD AV:  
 
Ägarna av fastighet:   
853-407-1-667 Orrbacka  
Brinkhallsvägen 334, 20960 Åbo 
 
Vastine: 
 
VL-1-merkintä ei poista olemassa olevia rasiteoikeuksia eikä estä venepaikkojen käyttämistä. 
 



Muistutus 43 
 
(Sis. otteen luontoselvityksestä sekä karttaliitteen) 
 
Satava – Kakskerran osayleiskaava  
 
Muistutus ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle  
 
Muistutusta koskevat kiinteistöt:  
 
Murassi 407:1:654  
Pahtarnetsä 407:1:523  
 
Muistutus:  
 
Tällä hetkellä esillä olevassa Satava-Kakskerta osayleiskaavasuunnitelmassa kiinteistöt Murassi  
407:1:654 ja Pahtametsä 407:1:523 on osittain suunniteltu kuuluvaksi kyläalueeseen. Osittain  
kuitenkin kiinteistöjä rasittaa suunnitelmissa esiintyvä luo-alue, joka rajoittaa kiinteistöjen  
alkuperäistä käyttötarkoitusta metsätalousmaana. Esitän joko luo-alueen rajaamista kiinteistöjen  
ulkopuolelle tai luo-alueen Iunastamista alueella vallitsevaan käypään maan hintaan. Lunastamista  
puoltaa alueen alustavassa kartoitustyössä esille tullut erinomainen virkistyskäyttöominaisuus.  
 
Vastine: 
 
Yleiskaavan sisältövaatimuksena ja ohjaustavoitteena on osoittaa kohteet, joihin liittyy maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen. Muistutuksessa mainituista luo-kohteista ei aiheudu kohtuutonta haittaa 
maanomistajalle, koska niiden ohjausvaikutus liittyy tilanteeseen, jolloin rakentaminen tai metsänkäsittely 
näillä paikoilla tulee ajankohtaiseksi. Tällöin hakkuun suunnittelun ja metsänkäyttöilmoituksen käsittelyn 
yhteydessä tarkastellaan MU-1-alueilla luonnonarvojen asettamat rajoitukset metsänkäsittelylle metsä-
lain edellyttämällä tavalla. AT-1-aluetta on samalla syytä tarkistaa alueen eteläosaan sijoittuvan suopai-
nanteen osalta, jotta alueen luontoarvot säilyvät.  
 
Tilojen AT-1-alueilla on muutoksenkin jälkeen varsin tuntuvasti maapinta-alaa, jolle osayleiskaavan mah-
dollistamien rakennuspaikkojen sijoittelua voidaan suunnitella, eivätkä luo-alueet tältä osin aiheuta koh-
tuutonta haittaa rakentamiselle. 
 

• Luo-alueen rajausta on ilmakuvatulkinnan perusteella muutettu paremmin vastaamaan suojeluta-
voitetta. 

 

Muistutus 44 
 

Muistutus 
 
Reunala tila Brinkalan kylä, Kakskerta rek tunnus 407:1:553 
 

Muutoksen haku ja muistutus Reunala 407:1:553 tilan MU-1-alue AT-1 alueeksi 
 
Kuvassa nykyinen tila 

• Kopio Kaupunki ympäristölautakunnan28.5.2019 käsittelemästä Satava-Kakskerta alueen 
osayleiskaavakartasta 

• Reunalatilaa koskee osittain AT-1 (kyläalue) ja MU-1 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). 
 

Ehdotus Reunala 407:1:553 tilan MU-1-alueen muuttamiseksi AT-1 alueeksi 
 
Nykyinen tilanne  

• Reunala tilaa koskee osittain ja halkoo AT-1 (kyläalue) ja MU- 1 (Maa-ja metsätalousvaltainen 
alue).  

• Reunala tila on keskellä rakennettua kyläaluetta.  

• Reunala tilan MU-1 alue ei ole maa- ja metsätalouskäytössä.  



 
Ehdotus ja perustelu  

• MU-1 alueen muuttaminen AT-1 alueeksi Reunala-tilalla ei riko kaupungin tavoitetta osoittaa 
maa-alueita laajoille ja rakentamattomille MU-1 alueille. 

• Jokamiehen oikeuden käyttö keskellä nykyistä Hyyrtilän kyläaluetta vaikeaa 

• Reunala-tilan nykyinen pinta-ala on n. 1.1ha. Nykyisen AT-1 alueen laajentatamisella tilan alu-
eella tuetaan kaupungin tavoitetta ohjata ympärivuotista asuinrakentamista siten että yli 1ha:n 
tontille voi hakea 2 rakennuspaikka nykyisille rakennetuille kyläalueille  

• Nykyinen Hyyrtilän kylä on hyvä esimerkki Kakskerralle tyypillisestä kyläalueesta ja Reunala tilan 
mahdollisuus kahdelle ympärivuotiselle lisärakennuspaikalle ei riko Hyyrtilän kyläaluetta, vaan 
kehittää sitä 

• Reunala-tila ei rajoitu rantaan 

• Reunala-tilan nykyinen n. 0.6ha MU-1 alue ei ole yhteydessä muihin Kakskerran MU-1 alueisiin, 
joten Turun kaupungin tavoite laajoista rakentamattomista MU-1 maa-alueista ei Reunala-tilan 
osalta toteudu. 

 
Vastine: 
 
Osayleiskaavaehdotuksessa kiinteistö 853-407-1-553 Reunala on osoitettu MU-1-alueeksi, jonka länsi-, 
etelä- ja itäpuolella on RA-1-loma-asuntoaluetta ja pohjoispuolella AT-1-kyläaluetta. MU-1-merkinnän 
ajatuksena on ollut säilyttää rakentamaton vyöhyke loma-asutuksen ja pysyvän asutuksen välillä. MU-1-
alue ei kuitenkaan ole yhteydessä muihin viheralueisiin, joten kaavamerkinnän muuttaminen on perustel-
tua. 
 
Kiinteistö Reunala sijaitsee rantavyöhykkeellä loma-asutuksen välittömässä läheisyydessä. Se koostuu 
kahdesta palstasta, joista toinen rajoittuu rantaan. Kiinteistö on näin ollen perusteltua osoittaa osana RA-
1-aluetta. 
 

• Muutetaan MU-1-merkintä RA-1-merkinnäksi. 
 

MIELIPITEET 

Mielipide 1, 4.9.2019 
 
Kyse on Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotuksesta. 
 
Olemme tehneet muistutukset osayleiskaavaehdotukseen sekä siihen läheisesti liittyvään poikkeuslupa-
hakemukseen P 2018-614.  
  
Mahdollisuuden muistutuksen P 2018-614 tekemiseen saimme vasta kaksi kuukautta sen jälkeen, kun 
kyseisen alueen muutos oli jo tehty osayleiskaavaehdotukseen. 
 
Miksi meille ei annettu silloin mahdollisuutta tulla kuulluiksi asiassa ? 
  
Kysehän on perustavanlaisesta muutoksesta, kun loma-asuntoalue muutetaan yksityiseksi pienvenesa-
tamaksi yrityksen/ kaupalliseen käyttöön.  
  
Tässä asiassa on mielestämme käynyt/ käymässä seuraavasti:  
  
Poikkeuslupahakemuksen P 2018-614 ensimmäinen hakemuksen Kylk hylkäsi.  
  
Hakija teki vastineen hylkäykseen ja lisäsi siihen haluamansa satama-alueen yrityskäyttöön.  
  
Ehdotusta esitettiin hylättäväksi, Kylk käsitteli asiaa ja pani pöydälle  
. 
Tätä ”pöydältä ja pöydälle vetkuttelua” jatkettiin tämänkin hakemuksen osalta muutaman kerran.  
  
Sitten Kylk käsitteli Satava-Kakskerta osayleiskaavaehdotusta ja hyväksyi sen muutamin lisäyksin ää-
nestyksen jälkeen. Ja kaikissa lisäyksissä tulee esiin nimi Manni "hoveineen". 



  
Yksi näistä lisäyksistä oli " lisätään liitekartan mukainen LV-1 alue Kakskerran länsiosaan" eli kyseinen 
Raustlahti sai pienvenesatamansa.  
  
Ja vanhan loma-asuntoalueen muutos yrityskäyttöön mahdollistaa tulevaisuudessa myös alueen lisära-
kentamisen.  
  
Kysymmekin nyt, onko osayleiskaavaehdotukseen tehty ja meitä suoraan koskeva pienvenesataman li-
säys naapuriimme tehty kaikilta osin laillisesti ? 
 
Voiko yksittäinen Kylk n jäsen tuoda lisäysehdotuksen kokouksen päätettäväksi mitenkään asiaa perus-
telematta ? Onko tämä mielivalta ja sanelupolitiikka Turussa yhä käytäntö ? 
 
Emme ole pyynnöistämme huolimatta saaneet selvitystä ja perustelua mikä/ mitkä seikat ovat tuolla 
ranta-alueella muuttuneet niin , että muutos on voitu tehdä ?  
  
Eikö naapureita olisi pitänyt kuulla ennen osayleiskaavaehdotuksen muutosta ?  
  
Onko Kylk n jäsen, joka on mm. Kakskerta-seuran vpj ja paikallisen Kakskerta VPK n halljäsen ollut es-
teellinen osallistuessaan asian käsittelyyn ? 
 
Saari on pieni ja kaikki vakiasukkaat tuntevat toisensa ja toistensa asiat. 
  
Näihin jos jaksat / viitsit antaa epävirallisen mielipiteesi, niin olemme kiitollisia. 
  
Vai haukummeko väärää puuta ja turhaan ? 
 
Vastine: 
 
Mielipiteen jättäjä on antanut asiaa koskevan muistutuksen (muistutus nro 24). LV-1-alueen osalta ks. 

vastine muistutukseen 23 (yhteinen vastine muistutuksiin 23, 24, 25 ja 27). 

 

Lautakunta on toimivaltansa mukaisesti tehnyt päätöksen kaavaehdotuksen hyväksymisestä tietyin lisä-

yksin. Kaavaehdotus on asetettu nähtäville muistutusten antamista varten. Tämän käsittelyn on tarkoitus 

turvata asian osaisten mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kaavaehdotuksen sisällöstä ja täyttää maan-

käyttö- ja rakennuslain asettamat määräykset osallistumisen järjestämisestä. 

  

Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27-30 §:ssä. Viime kädessä esteellisyyttä 

koskevat kysymykset ratkaisee valituksesta tuomioistuin. 

 

Mielipide 2, 4.9.2019 
 
Delgeneralplan för Satava-Kakskerta 
  
Skriver till Dig som förtroendevald i Åbo stadsfullmäktige. Är bosatt i Sverige sedan ca. 40 år, men äger 
en sommarstuga i Kakskerta, Raustvuori som för mig är en plats för rekreation och avkoppling och som 
har varit i familjens ägo i generationer. 
 
Fick ett brev från Åbo stad i slutet av juni i år där man ville ha synpunkter från mig avseende en delgene-
ralplan för Satava-Kakskerta området. Brevet fick jag p.g.a. att jag inte är folkbokförd eller har ngn sta-
digvarande adress i Finland. 
 
Studerade planförslaget som gjorde mig både fundersam och förbannad. En kort summering av händel-
seförloppet; 
  
Min granne fick avslag på sin ansökan om att bygga en bostadsfastighet med tillhörande garage/förråd 
av Stadsmiljönämnden  p2018-614 med motiveringen att;  
  



”Poikkeusta haetaan omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseksi rantavyöhykkeelle Kakskertaan. 
Hakemusta ehdotetaan hylättäväksi, koska hakemuksen mukainen rakentaminen ei ole valmisteilla ole-
van osayleiskaavaehdotuksen mukaista ja koska emätilalla ei ole jäljellä laskennallista rakennusoi-
keutta.” 
 
2019-03-31 kommer grannen in med ett mejltillägg där han understryker att nybyggnationen skulle vara 
en naturlig del för en skärgårdföretagare eftersom fritidsbostaden (som för övrigt har använts permanent) 
kommer att behöva användas i hans småskaliga näringsverksamhet (som enl. hans uppgift kommer att 
expandera). Fastighetens strandområdet skulle således användas som en småbåtshamn (LV-1).   
 
Vid Stadsmiljönämndens möte 2019-05-07 godkände man delgeneralplanen för tillstyrkan till kommun-
styrelsen och grannens område var fortsatt klassificerat som fritidsområde (RA-1). Allt i sin ordning. 
 
”Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 24.4.2019 päivätty Satava-
Kakskerran osayleiskaavaehdotus hyväksytään ja se asetetaan julkisesti nähtäville”. 
 
Men hoppsan – vid Stadsmiljönämndens möte 2019-05-28 så föreslår man i motsats till föredraganden 
att ett tillägg görs i delgeneralplanen (§ 244) så att min grannes strandområde skall omklassificeras för 
att bli en småbåtshamn (LV-1). Tillägget röstades igenom med rösterna 8 för och 5 emot. Ändring görs i 
delgeneralplanen så sent som 2019-06-04.  
 
Samtidigt har grannen lämnat in en ansökan om att få bygga ett nytt bostadshushus på fastigheten 
(samma bostadshus som tidigare avslagits) och att det befintliga huset skall ändra inriktning från privat 
bostad till att bli en del av hans företagsverksamhet (byggverksamhet i närliggande skärgård) och att 
strandområdet på fastigheten skulle tjäna verksamheten som en småbåtshamn. 
 
Med andra ord så försöker man ”baka in” ett tidigare avslag till en ny ansökan som även omfattar hans 
näringsverksamhet samt ändring av strandområdet till ett LV-1 område. Detta för att kunna ge flera argu-
ment (ex. arbetstillfällen) för ett positivt besked. 
 
Denna ansökan får jag reda på 2019-08-05 vid ett möte med juristen för Stadsmiljönämnden  där syn-
punkter och invändningar skall vara inlämnade senast 2019-08-14. 
 
Vad jag undrar över är om detta med att grannar får ge synpunkter och komma med invändningar, med 
en ytterst kort betänketid (endast 10 dagar), är förenligt med kommunalt beslutsfattande inom Åbo stad.  
Min andra fundering är hur det kan vara möjligt att Stadsmiljönämnden så sent som i slutet av maj be-
stämmer sig för att ändra ett strandområde för fritidsboende till en småbåtshamn utan att vi ”närmast 
sörjande” har en minsta chans att redan i detta skede påverka beslutet. I dagsläget är vi fortfarande 
omedvetna om grunderna/motiven till denna ändring. 
 
Dessvärre tror jag mig veta svaret – det finns krafter och intressen på Kakskerta ön som, i motsats till 
delgeneralplanens vackra beskrivningar om öns framtida utveckling och betydelse, fullständigt nonchale-
rar det. 
 
Det finns till synes en viss grad av desperation hos boende på ön eftersom en överhet i form av en del-
generalplan kommer i framtiden med all sannolikhet att begränsa Kakskertabornas handlingsfrihet vad 
gäller markexploatering.  
 
Hur detta med delgeneralplanen och grannens ansökan har hanterats uppfattas utav mig endast som ett 
spel för gallerierna där formalia och regelefterlevnad skall vara på plats men där beslutet redan är fattat.  
Står detta i linje med att kommunens fastighetsägare skall behandlas likvärdigt eller skall jag tolka kom-
munens sätt att handlägga ärendena på annat sätt? Jag har en känsla av att grannen via ombud eller 
kommunala politiker/-tjänstemän ”ligger steget före” och att man redan har krattat manegen. 
 
För din information har berörda grannar inte godkänt vare sig tillägget till delgeneralplanen eller gran-
nens egen ansökan. Även en skrivelse till kommunstyrelsen alla medlemmar har skickats in. 
 
Vad jag vill och önskar är att Du som förtroendevald sprider detta meddelande till dina kolleger i Stads-
miljönämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att belysa hur en enskild fastighetsägare 
utan ngn insyn i Åbos kommunalpolitik och avsaknad utav inflytelserika kontakter enkelt hamnar på ef-
terkälke och ställs inför ”fait accompli”. Transparens verkar inte stå högst på dagordningen när enskilda 
intressen skall skyddas. 



    
 Vore inte helt fel om någon inom dina led skulle granska hanteringen av dessa ärenden. 
 
Detta är en kort sammanfattning om vad som pågår. Finns en del detaljer som jag inte har tagit med i 
mejlet till dig. Kan om intresse/tid finns ge en mera fullödig beskrivning. Har varit i mejlkontakt med ord-
föranden för Stadsmiljönämnden men hon har avböjt att bli involverad p.g.a. sitt ordförandeskap. 
 
Vastine: 
 
Mielipiteen jättäjä on antanut asiaa koskevan muistutuksen (muistutus nro 25). Mielipiteeseen on vas-

tattu sen yhteydessä. 

 

Mielipide 3, 16.9.2019 (allekirjoittaneita 13 kpl) 
 
Ehdotuksia/vaatimuksia Satava-Kakskerta osayleiskaava luonnoksen AP/2 alueelle. 
 
Osayleiskaavan viimeinen suurempi muutos AP alueen laajentuminen länteen Uudekyläntielle asti ja laa-
jat metsähakkuut Uudenkylän mailla kevään 2019 aikana vaativat meiltä paikallisilta asukkailta lisää vaa-
timuksia ja ehdotuksia Satava-Kakskerta osayleiskaava luonnokseen. Harvennushakkuu alue Tupavuo-
rentien molemmin puolin Korkonkujan tienhaarasta noin 300 m:n matkalla on noin 5 ha suuruinen. Alu-
eelle ei ole istutettu uusia taimia. Alueelle hakkaamatta jätetyt puut ovat vaatimattomia, lukuunottamatta 
Haarlansalmesta nouseva kallionlaki, jossa kasvaa saaristoluonnon käkkärä mäntyjä. Maaston ja maise-
man palautuminen entiselleen tulee kestämään kauan.  
 
Tämä alue on lähes kauttaaltaan kallioista ja maaperältään ohutta. Alueelle on tyypillistä voimakas topo-
grafia. On jyrkkiä kallioseinämiä ja kallio rinteitä, joissa pikkupoikana kiipeilimme ja teimme majoja. Kor-
konkujalta Tupavuorentielle nousee kalliorinne, jonka laelta on esteetön hieno näkymä Haarlan salmelle 
ja Hirvensaloon. Lisäksi hakattua aluetta halkoo 40 m leveä kanjoni korkeajännite johtoineen.  
 
Jos haluamme niinkuin toivoisimme pidättäytyä osayleikaavan yleismääräysten toisen ja neljännen kap-
paleen ohjeistukseen jossa juuri erinomaisesti todetaan millä tavalla saarten tulisi rakentua meillä ei ole 
muuta mahdollisuutta kuin ehdottaa, että AP-alue Pohjaniityntien ja korkonkujan länsipuolelta muutetaan 
hakatun metsän alueelta merkinnällä VL-1 ja loput alueesta merkinnällä AT. Toistan: Jos pidättäydymme 
saarten kaavoituksen yleismääräyksiin kyseessä olevalla AP alueelle lisätyllä puolikkaalla on väärä kaa-
vamerkintä.  
 
Perustelut:  
1 Hakattu metsäalue(n.5 ha) on haastava ellei mahdoton rakentamiseen ja infran tekoon.  
2 Tupavuorentien pohjoipuolelta erinomainen näköalapaikka Haarlan salmelle.  
3 Alueella kauniisti hoidettuja pieniä peltoaukeita.  
4 Rakentamisen mahdollisuus ainoastaan peltojen ja jäljellä olevien metsien vaihettumisalueelle.  
5 3-5 vuoden kuluttua hyvä virkistysalue marjastajille ja sienestäjille 
 
Vastine: 
 
Asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet on osayleiskaavassa osoitettu pääkäyttötarkoituksen mukaan 
AP-1-merkinnällä. AP-1-merkintä sisältää asuinkorttelien ja katujen lisäksi lähivirkistysalueet. Osayleis-
kaavan yleismääräykset ohjaavat alueen tulevaa asemakaavoitusta ottamaan huomioon alueen ominais-
piirteet, kuten maastonmuodot ja luontoarvot. Yleismääräyksissä mainitaan myös, että rakentamisen tu-
lee sijoittua ensisijaisesti metsänreunaan tai metsäselänteiden alarinteisiin ja kallioiden lakialueille raken-
tamista tulee välttää.  
 
Kysymykseen Satavan itäosan AP-1-alueen muuttamisesta AT-1-alueeksi on vastattu muistutus 4:n vas-
tineessa. 
 

Mielipide 4, 16.9.2019 
 
HUOLI SEURAAVISTA 200 VUODESTA  



 
Kysymyksiä jotka heräävät kaavoituksen tässä vaiheessa. (Kaupungin valtuusto hyväksyy tai hylkää Sa-
tava-Kakskerta yleiskaava ehdotuksen lähikuukausina).  
 
AP alueille on suunniteltu 700-1000 uutta asukasta. AP alueet ovat noin 1 kuudes osa Satavan saaresta 
ja noin 1 kahdeskymmenes osa Satava-Kakskerran pinta-alasta.  
 
Kysymys 1. Miksi noin puolet uusista asukkaista asutetaan näin pienelle alueelle joka todella on murto-
osa Satava-Kakskerran koko pinta-alasta? Senkö vuoksi, että Turku tarvitsee esikaupungin myös saaris-
ton suuntaan?  
Kysymys 2. Säilyttääkö tai saavuttaako Satavan pieni itäosan alue tällä asukasmäärän lisäyksellä ne ta-
voitteet ja jäävätkö saarten ominaispiirteet jäljelle mistä kaavan yleismääräysten toinen lukukappale ker-
too?  
Kysymys 3. Suunnitellun asukasmäärän lisäyksellä ja tällä aikataululla tulee kestämään satoja vuosia, 
että saarille on kehittynyt edes kohtullinen asukastiheys.  
Kenen tai keiden etua tai näkemystä tämä palvelee tai innostaa, että saaret jaetaan ikäänkuin kahtia niin 
luonnon, maiseman kuin saarille yhteisten ominaisten asioiden suhteen pieneen itäosaan ja laajaan 
saarten muihin osiin.? Onko tämä politiikkojen, virkamiesten tai kaavantekijöiden näkemys? Ei ainakaan 
saarelaisten.  
Joka tapauksessa tällä tulee olemaan saarten tulevaisuuteen arvaamattomia vaikutuksia. Päätöksistä 
vastuussa olevia ei silloin enää ole mahdollista kiittää eikä moittia.  
Olen joskus aiemmin kirjoittanut, että Satavan saaren itäpään alue kun ylitetään Haarlan salmi tulee 
näyttämään esimerkkiä muille saarten osille kuinka saaret tulevat rakentumaan. Nyt ehkä saamme heit-
tää hyvästit tälle harhaluulolle.  
 
Parahin Andrej Panschin ole ystävällinen ja anna vastaus myös näihin kysymyksiin. 
 
Vastine: 
 

1. Osayleiskaavassa esitetään alueet, jotka on tarkoitus asemakaavoittaa. Yhdyskuntarakenteen 
kannalta järkevää on, että asemakaavoitettaviksi tarkoitetut alueet sijoittuvat lähelle päätietä ja jo 
asemakaavoitetun alueen infrastruktuuria. Asemakaavoitettavat alueet tulevat olemaan tiiviimpiä 
kuin haja-asutustyyppisesti rakentuvat AT-kyläalueet. Jotta alueille pystytään toteuttamaan vesi-, 
viemäri- ja katuverkko, rakenteen on perusteltua olla AT-kyläalueita tiiviimpi. 

 
2. Osayleiskaavan yleismääräyksillä ohjataan alueen tulevaa asemakaavoitusta. Yleismääräyksiin 

on kirjattu tavoitteita mm. saariston ominaispiirteiden säilyttämisestä ja rakentamisen sijoittelusta. 
Alueiden toteutus vaatii asemakaavan, jossa yleismääräykset konkretisoituvat aluesuunnitel-
maksi. Asemakaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi, jossa alueen asukkailla on oikeus osallis-
tua alueen suunnitteluun ja ilmaista näkemyksensä alueen tarkemmista suunnitelmista mahdolli-
simman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 
3. Niin kuin mielipiteen antaja on mielipiteessään todennut, ei saarten voimakkaammalla asuttami-

sella ole ollut painetta, ja osayleiskaavan asumiselle tarkoitetut varaukset riittävät pitkälle tulevai-
suuteen. Alueiden lisärakentamisella on aina ympäristöä ja maisemakuvaa muuttava vaikutus.  
Kaavamääräyksillä on pyritty ohjaamaan rakentamista ympäristönsä ominaispiirteet mahdollisim-
man hyvin huomioon ottavaksi. Tulevaisuus näyttää, kuinka hyvin siinä onnistutaan.  
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