
Satava-Kakskerta -kyselyn tuloksia



• Kysely oli avoinna 27.11.2018 -

31.1.2019.

• Kyselyllä täydennettiin aiemmin 

luonnosvaiheessa (2017) kerättyjä 

mielipiteitä. 

• Kyselyn yleinen osuus oli tarkoitettu 

kaikille. Kyselyn lopussa oli 

kiinteistönomistajille suunnattu osuus, 

jossa kiinteistönomistajat pystyivät 

antamaan palautetta omaa kiinteistöään 

koskevista asioista.

Kyselystä



• Kyselyyn saatiin yht. 177 vastaajaa.

• Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata ja 

karttamerkintöjä pystyi tekemään useampia 

vastausmäärät vaihtelevat kysymyksittäin

• Vastaajista 92 % on joko Satava-Kakskerran 

vakituisia (61%) tai vapaa-ajan asukkaita (31 %).

• Muita kävijöitä on vastaajista vain 8 %.

– Muista kävijöistä suurin osa 

kiinteistönomistajia.

Vastaajat

61 %

31 %

8 %

Oletko Satava-Kakskerran... (n=168)

vakituinen asukas vapaa-ajan asukas muu kävijä



Rakentaminen

Viheralueet ja reitit

Kyselyn yleinen osuus



• Vastaajilta kysyttiin, mitkä osayleiskaavassa 

esitetyistä alueista tai niiden osista sopivat 

erityisen hyvin rakentamiseen ja mitkä eivät.

• Merkintöjä pystyi täydentämään 

sanallisesti.

• Kartalla oli näkyvissä kaavan AP-1, AT-1, AT-

1/s, AM-1, M-1 ja RA-1 -alueet.

• Alueita, jotka sopivat erityisen hyvin 

rakentamiseen, merkittiin yht. 122 kpl.

• Alueita, jotka eivät sovi rakentamiseen,

merkittiin yht. 86 kpl.

Rakentaminen



• Merkintöjen koot 

vaihtelevat 

yksittäisistä tonteista 

koko saaren 

alueeseen.

• Alueita, jotka sopivat 

erityisen hyvin 

rakentamiseen, on 

merkitty erityisesti 

Satavan itäosiin.

”Pelloilla ei arvokasta 

luontoa, vaikka sekin on 

sääli jos turun alueelle 

harvinaista 

peltomaisemaa 

rakennetaan.”

”Alue kytkeytyy saumattomasti Hirvensalon 

yhdyskuntarakentamiseen. Lisäksi alueelle 

voidaan varmistaa toimiva/tiivis 

joukkoliikenneratkaisu, nykyisellään 

Satava-Kakskerran joukkoliikennemäärät 

eivät ole lähelläkään järkevää panos-

/tuotos-suhdetta eli Satava-Kakskerrassa 

linja-autot kulkevat pitkälti tyhjinä.”

”Asutusta olisi hyvä jakaa myös 

Kakskerran saaren puolelle, jotta 

Satavan saaristomainen rakenne säilyisi 

myös. Kuitenkin pitäisi ottaa huomioon 

se, että Kakskerrantiellä on jo nyt liikaa 

yksityisautoliikennettä ja bussit kulkevat 

hyvin harvoin (asukkaat eivät käytä niitä 

juurikaan).”

”Niittysaarentien ja Pitiskarintien

varteen istuisi luontevasti 

rakentamista, kuten monien 

muiden Kakskerrassa olevien 

kyläteiden varteen.  Alueen 

vieritse kulkee 

kunnallistekniikkaa, vesijohto, 

johon helppo liittyä.”

yht. 122 merkintää



• Merkintöjen koot 

vaihtelevat 

yksittäisistä tonteista 

laajoihin alueisiin.

”Arvokas, paljon upeaa, jopa luonnontilaista 

metsää ja kallioista maastoa sisältävä 

virkistysalue, joka tulee säilyttää yhtenäisenä. 

Alueella on vanhaa puustoa, isoja tammia, 

metsälehmuksia, paljon hienoja, keloutuneita 

mäntyjä. Alueella uuttukyyhkyjä ja lepakoita 

(EU-direktiivillä suojeltuja), laajoja 

sinivuokkokasvustoja, valkolehdokki jne. 

Upeita kallioalueita ei pidä tuhota 

rakentamisella, vaan säilyttää luontokohteena, 

rakentaminen kannattaa tehdä peltoalueille ja 

säästää arvokkaat luonto- ja kallioalueet. 

Virkistysalueena ja luontokohteena erittäin 

tärkeä.”

Hienoa, vaihtelevaa luontoa 

aivan rannan tuntumassa. 

Sekä rikasta lehtoa ja jalopuita 

että rinteistä havumetsää. 

virkistyskäyttöön mainio alue, 

tosin suhteellisen pieni, joten 

vastaavia alueita olisi erittäin 

tärkeää säilyttää läheltä.

”Ei asemakaavaa saarille! Ei 

mitään tiheitä kerrostalo tai talo-

alueita, vaan väljän 

saaristoasumisen alueita. Tälle 

alueelle kaivataan koulua ja 

urheilukenttää, mutta ei mitään 

asukastihentymää.”

”Tienvarsinäkymät tulee 

saaristossa olla avoimet ja 

luonnonmukaiset, koska 

tiehen asti ulottuvat tiiviisti 

rakennetut alueet tekevät 

alueesta urbaanin ja 

särkevät tiellä liikkuvan 

saaristokokemuksen.”

Rakentamaton alue 

Apajakalliolla ja sen 

läheisyydessä tulisi 

säilyttää viheralueena. 

yht. 86 merkintää



• Alueita, jotka eivät 

sovi rakentamiseen, 

on merkitty erityisesti 

alustavassa 

ehdotuksessa 

esitetyille AP-1 -

alueille.



• Vastaajilta kysyttiin, mitkä viheralueet ovat 

heille tärkeitä Satava-Kakskerran alueella.

• Monivalintakysymyksen avulla pystyi 

tarkentamaan, miksi alue on tärkeä.

• Lisäksi kysyttiin, mitä reittejä vastaajat 

käyttävät ulkoillessaan.

• Kartalla oli näkyvissä kaavan VL-1, MU-1, M-1, 

MA-1 -alueet sekä ulkoilureitit ja pyörätiet.

• Tärkeitä viheralueita koskevia merkintöjä 

tehtiin yht. 109 kpl,

• pistemerkintöjä 60 kpl

• aluemerkintöjä 49 kpl

• Vastaajien käyttämiä polkuja ja reittejä

koskevia merkintöjä tehtiin yht. 128 kpl.

Viheralueet ja 
reitit



• Tärkeitä viheralueita 

on merkitty laajasti 

ympäri saaria

• Merkintöjä on 

keskittynyt erityisesti 

Satavan 

metsäalueille.

”Upeat kallioalueet, 

erämainen tunnelma, 

kelopuut, sienestys ja 

marjastusmahdollisuus, 

jalopuut (tammia, 

metsälehmuksia). Upea 

kokonaisuus.”

”Laaja metsäalue, mikä pitää 

säilyttää yhtenäisenä, ei saa 

paloitella teillä yms. Vanhat 

polut ja kulkuyhteydet on 

säilytettävä eli pidettävä huoli, 

etteivät yhteydet katkea, kun 

kaavoitetaan ja rakennetaan.”
”Vanhan pururadan 

pohja on hyvä 

juoksualusta. 

Sienestys ja 

marjastuspaikkoja”

”Näköalapaikka”

yht. 109 merkintää



• Suurin osa 

merkinnöistä osuu 

osayleiskaavan 

alustavassa 

ehdotuksessa 

osoitetuille 

viheralueille.Ei osoitettu 

alustavassa 

ehdotuksessa

Laajempi kuin 

alustavassa 

ehdotuksessa



• Vastausten 

perusteella on tehty 

muutoksia 

osayleiskaava-

ehdotuksen VL-1 -

alueisiin.
Lisätty VL-1 alue

Laajennettu 

hieman



• Vastaajat ovat 

merkinneet 

käyttämiään polkuja ja 

reittejä laajasti eri 

puolille saaria.

• Merkintöjä on 

kasautunut erityisesti 

Satavan 

keskivaiheille, esim. 

Suolatielle sekä 

Samppaantielle

puuttuvan pyörätien 

kohdalle.

”Tarvitaan pyörätie, reitti vaarallinen”
”Kaunista vaihtelevaa 

maalaismaisemaa”

”Metsäpolku”

”Saaren keskellä 

hyviä polkuja ja 

sienimetsää”

yht.  128 merkintää



• Monet merkityt reitit 

samoja kuin 

osayleiskaavan 

alustavassa 

ehdotuksessa.

• Merkitty myös reittejä, 

joita ei ole esitetty 

alustavassa 

ehdotuksessa.

• Joitain alustavassa 

ehdotuksessa 

esitettyjä reittejä ei 

merkitty.

Ei osoitettu alustavassa ehdotuksessa

Ei osoitettu alustavassa ehdotuksessa



• Vastausten 

perusteella tehty 

muutoksia 

kaavaehdotuksen 

ulkoilureitteihin.

Lisätty ulkoilureitti

Lisätty ulkoilureitti
Lisätty ulkoilureitti

Lisätty ulkoilureitti



Kommentit kiinteistöstä

Lähiympäristön suunnitelma

Kiinteistönomistajille suunnattu osuus



• Kiinteistönomistajilta pyydettiin kommentteja 

omaa kiinteistöään koskevista asioista.

• Kommentteja annettiin yht. 80 kpl,

• pistemerkintöjä 35 kpl

• aluemerkintöjä 45 kpl

• Kiinteistöjä koskevaa palautetta annettiin myös 

kyselyn aikaisempien kysymysten yhteydessä. 

Kiinteistökohtainen 
palaute



• Kiinteistökohtaisiin 

kommentteihin on 

laadittu vastineet.

• Vastineet löytyvät 

kaavaehdotuksen 

materiaaleista 

kaavahausta.



• Kyselyssä kerrottiin, että, rakentaminen kyläalueelle (AT-1) 

edellyttää ns. suunnittelutarveratkaisua. Hakemuksen liitteeksi tulee 

esittää lähiympäristön alueellinen suunnitelma, jossa 

huomioidaan muun muassa vesihuolto, ajotiet, pyöräily- ja 

ulkoilureitit, virkistystarpeet sekä maiseman ja rakennetun 

ympäristön arvot. Hakemuksen voi tehdä useammalle kiinteistölle 

kerralla, mikä on edullisempaa rakennuspaikkaa kohden laskettuna 

ja ympäristöstä tulee yhtenäisempi kokonaisuus.

• Suurin osa vastaajista (68%) haluaisi osallistua 

lähiympäristön suunnitelman tekemiseen yhteistyössä 

naapuruston kanssa.

Lähiympäristön suunnitelma

68 %

24 %

8 %

Haluaisitko osallistua kiinteistösi 
lähiympäristön suunnitelman tekemiseen 

yhteistyössä naapurustosi kanssa? (n=100)

Kyllä En osaa sanoa En



Kiitos vastaajille!


