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SUUNNITTELUN KOHDE
1. Suunnitelman nimi ja suunnittelualue
Suunnitelman nimi on Brändholmenin ranta-asemakaavan laajennus ja muutos.
Suunnittelualue sijaitsee Vöyrin kunnassa Västerö-Österön saaristoalueella,
Korpeslot –nimisen saaren koillisosassa nimeltä Brändholmen, tilan 946-412-3-19
Korpisluot –alueella. Ranta-asemakaavamuutoksella muodostuvat RA rakennuspaikat ja niihin liittyvät lähivirkistysalueet, venevalkamapaikka sekä
metsätalousalueet. Kaavamuutoksella poistuu myös Brändholmeniin aiemmalla
(9.7.2009) ranta-asemakaavalla muodostettu M –alue joka muutetaan takaisin
yleiskaavan osoittamaksi RA -paikaksi. Aikaisemman ranta-asemakaavan nimi on
”Ranta-asemakaava koskien osa tilasta Rno 3:19 Miemoisby:ssä, osa tilasta Rno
5:46 Tuckorin kylässä, molemmat tilat Vöyri-Maksamaan kunnassa”.
Alue on nykyisin pääsääntöisesti metsätalousaluetta. Alueen sijainti ja
viitteellinen rajaus on esitetty kuvissa 1. ja 2. Aluerajaus voi tarkentua
kaavaprosessin edetessä. Suunnittelualue on kooltaan noin 14 ha. (Kuva 2)

KUVA 1. Suunnittelualueen sijainti. ©Maanmittauslaitos
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KUVA 2. Suunnittelualueen sijaint ja alustava rajaus. ©Maanmittauslaitos

2. Suunnittelun tavoitteet
Ranta-asemakaavoitus tulee vireille maanomistajien aloitteesta MRL 74 §:n
nojalla (Maanomistajan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen). Brändholmenin
yksityiset maanomistajat ovat hankkineet alueen kiinteistökaupoilla
omistukseensa ja neuvotelleet alustavasti 29.1.2019 Vöyrin kunnan kaavoittajan
kanssa ranta-asemakaavoituksen vireille saattamisesta.
Aloitteessa esitetään aiemmin (9.7.2009) laaditun ranta-asemakaavan
muuttamista siltä osin kuin se koskee Brändholmenin aluetta. Muilta osin
kaavahankkeen tavoitteena on laajentaa ranta-asemakaava koskemaan koko
Brändholmenin aluetta noudattaen v. 2005 laaditun Västerö - Österön
yleiskaavan ohjausvaikutusta pienin tarkennuksin.

2.1 Tavoitteet RA – paikkojen sijoittelussa
Västerö-Österön rantayleiskaavassa suunnittelualueelle sijoittuu viisi (5)
omarantaista loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joista kaksi eteläisintä ei enää
ole voimassa. Kyseisten rakennuspaikkojen (RA) alueelle on tullut 9.7. 2009
voimaan ranta-asemakaava nimeltä ”Ranta-asemakaava koskien osa tilasta Rno
3:19 Miemoisby:ssä, osa tilasta Rno 5:46 Tuckorin kylässä, molemmat tilat
Vöyri-Maksamaan kunnassa”.
Kyseisellä ranta-asemakaavalla on siirretty
aiemman maanomistajan hakemuksesta kaksi eteläisintä rantayleiskaavassa
osoitettua RA – paikkaa n. 2,3 km pohjois-luoteessa sijaitsevaan Storvikeniin.
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Muut kolme (3) pohjoisempaa rakennuspaikkaa ovat vielä voimassa olevan
rantayleiskaavan alueella ja ohjaavat suoraan rakennusluvan myöntämistä.
Edellä mainituista kolmesta pohjoisemmasta yleiskaavan rakennuspaikasta kahta
on tarkoitus siirtää suunnittelualueen sisällä hieman. Sen sijaan kaksi
eteläisempää, vuonna 2009 ranta-asemakaavalla M –alueeksi osoitettua entistä
yleiskaavan RA -paikkaa osoitetaan takaisin vanhoille paikoilleen nyt
laadittavalla ranta-asemakaavalla. Kyseiselle M –alueelle uudestaan sijoitettavat
rakennusoikeudet osoitetaan kaavaluonnosvaiheessa. Edellä mainitut 2 kpl RA –
paikkaa hankitaan joltain saarelta, saariston muusta osasta siirrettäväksi
Brändholmeniin. Niiltä osin saadaan vähennettyä rakentamispainetta herkässä
saaristoluonnossa sekä siirrettyä rakentamista paikoille, joilla sitä ohjataan jo
muutenkin yleiskaavassa, jossa on tutkittu etukäteen mm. mitoitukselliset
mahdollisuudet sekä soveltuvuus maiseman- ja luonnonympäristön kannalta
rakennuspaikaksi.
Suunnittelun tavoitteena ei siten ole kasvattaa miltään osin yleiskaavan
ohjaamaa kokonaismitoitusta, vaan ainoastaan siirtää Brändholmenissa jo olevia
rakennuspaikkoja hieman, sekä hankkimalla muualta saaristosta tontteja
korkeintaan 2 kpl, ja siirtää rakennusoikeuksia niistä Brändholmeniin. Yhteensä
suunnittelun tavoitteena on osoittaa maksimissaan viisi (5) omarantaista lomaasunnon rakennuspaikkaa suunnittelualueen itärannalle.
Osallistumis- ja arviointiohjelmaa laadittaessa ei vielä ole tiedossa kriteerit
täyttäviä, soveltuvia rantarakennuspaikkoja saarilta ostettavaksi. Mikäli
hankinnassa
onnistutaan,
laajennetaan
tämän
ranta-asemakaavan
suunnittelualue koskemaan myös ko. paikoista poistettavia rakennusoikeuksia,
jolloin sekä poistettavat että siirrettävät/uudelleen sijoitettavat rakennuspaikat
käsitellään molemmissa päissä joko ranta-asemakaavan laajennuksena tai
muutoksena. Muualta siirrettävien, poistuvien RA –paikkojen tilalle laaditaan
ranta-asemakaava jossa poistuvat paikat osoitetaan metsätalous (M) alueeksi.

2.2 Muut suunnittelulliset tavoitteet
Muut suunnittelun tavoitteet koskevat tarvittavien kulkuyhteyksien osoittamista
ohjeellisina kaavassa, rakentamispaikkojen läheisyyteen tarvittavien lähivirkistys
(VL) alueiden osoittamista, alueen luoteisosaan osoitettavan venevalkamapaikan
(LV) ja metsätalousalueiden (M) osoittamista sekä ympäristösuojelulliset
tavoitteet; mm. Brändholmenin eteläosaan sijoitettavan m/s –alueen
osoittamista, joka osoitetaan rantayleiskaavassa. Rakennuspaikkojen siirtämisen
yleiskaavan sisällä, tavoitteena on sekä rakennettavuuden, että tonttien
keskinäisen sijoittelun kannalta parempi tarkoituksenmukaisuus. Yleiskaavan
joustovara ei riitä mainittuihin rakennuspaikkojen siirtämiseen, joten rantaasemakaavalla voidaan yksityiskohtaisemmin tutkia siirtämisen edellytykset.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
3. Hanketta ohjaavat suunnitelmat
3.1 Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan
vuonna 2001. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
-

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Maakuntakaava
Vöyrin kunta kuuluu Pohjanmaan alueeseen, jolla on voimassa Pohjanmaan Liiton
29.9.2008 hyväksymä ja Ympäristöministeriön 21.12.2010 vahvistama
Pohjanmaan
maakuntakaava
2030.
Suunnittelualueelle
ei
kohdistu
maakuntakaavan merkintöjä (Kuva 3).
Maakuntakaava sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:
•
•
•
•
•
•

maakunnan keskeisimmät kehittämisen kohdealueet
tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edellyttämät
maankäyttövaraukset
ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon
järjestelyt
luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät vesi- ja maa-ainesvarat
alueidenkäytön ekologisen kestävyyden turvaavat suojelu- ja Naturaalueet
maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät
aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet.
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KUVA 3. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. © Pohjanmaan liitto

Vaihemaakuntakaava 1. Kaupalliset palvelut hyväksyttiin Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuustossa 14.5.2012 ja vahvistettiin Ympäristöministeriössä
4.10.2013. Kaavassa ei kohdistu merkintöjä suunnittelualueelle.
Vaihemaakuntakaava 2. Uusiutuvat energiamuodot hyväksyttiin Pohjanmaan
liiton maakuntavaltuustossa 12.5.2014 ja vahvistettiin Ympäristöministeriössä
14.12.2015. Kaavassa ei kohdistu merkintöjä suunnittelualueelle.
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3.2 Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen ja suoraan rakennuslupien myöntämistä
ohjaava 27.5.2005 vahvistunut Västerö-Österön rantayleiskaava. Suunnittelualue
sijoittuu
voimassa
olevassa
yleiskaavassa
pääsääntöisesti
vielä
rakentumattomalle maa- ja metsätalous (M) -alueelle.
Suunnittelualueen
rakennuspaikat sijoittuvat pienin tarkennuksin yleiskaavassa osoitetuille RA –
paikoille. (Kuva 4)
Ranta-asemakaavan (9.7.2009) M –merkintä on voimassa kahdella eteläisimmällä
RA-paikalla. Alueen eteläosaan sijoittuu suojeltava, maisemallisesti arvokas
alue, joka tulee säilyttää luonnontilaisena. Olemassa olevien venereittien,
kanaalien ja ojien ylläpito on sallittu.

KUVA 4. Ote voimassa olevasta rantayleiskaavasta. Siirretyt rakennuspaikat ruksitettu.
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3.3 Ranta-asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa 9.7.2009 vahvistunut ranta-asemakaava, joka
koskee osaa Brändholmenin alueesta, yleiskaavassa osoitettuja kahta (2) Rapaikkaa, jotka on muutettu maa-ja metsätalous (M) –alueeksi. Muita ko. rantaasemakaavan merkintöjä tai yleismääräyksiä ei ranta-asemakaavassa kohdistu
suunnittelualueelle. (Kuva 5)

KUVA 5. Ote ranta-asemakaavasta suunnittelualueella.
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3.4 Rakennusjärjestys
Vöyrin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2012.

3.5 Muut päätökset, suunnitelmat ja selvitykset
Västerö-Österö rantayleiskaavoitustyötä varten on laadittu Vöyrin kunnan
toimesta seuraavat suunnittelualueeseenkin liittyvät luontoselvitykset:
•
•

Fågellivet i Maxmo 2002 (Ingvar Fagerholm)
Naturinventering i Maxmo kommun sommaren 2001 (Ingvar Fagerholm,
HN-consult)

Kaavoitustyötä varten suunnittelualueesta laaditaan erillinen luontoselvitys,
jonka tarkoituksena on selvittää suunnittelualueen soveltuvuus kasvuston,
eläimistön suojeltavien luontotyyppien sekä ympäristön osalta aiottuun
maankäyttöön. Selvitystyö käynnistetään kevään 2019 aikana ja valmistunee
syksyn 2019 aikana.

3.6 Kuvaus suunnittelualueen nykytilasta ja luonnonympäristöstä
Alue sijaitsee sisäsaaristovyöhykkeellä Kalotfjärden- ja Pirklotfjärden nimisten
lahtien välisellä saarialueella. Pääasiallinen maiseman piirre on kivikkoista,
pääosin matalahkoa maannousema-saaristoa, joka on tyypillistä Merenkurkun
alueelle. Saarta peittää havupuuvaltainen kasvatusmetsikkö. Brändholmen on
koillinen osa laajempaa Korpeslot –nimistä saarta, joka on pinta-alaltaan n. 1,11
neliökilometriä. Brändholmenin suunnittelualue muodostaa n. 14 ha:n yhtenäisen
kokonaisuuden. Korpeslotin, samoin kuin Brändholmeninkin rannat ovat kuitenkin
lounais- ja koillisosastaan korkeahkoja kivikkoisia rantoja, joita ympäröivät
alueella keskimääräistä syvemmät
vedet. Suunnittelualue sijaitsee n. 6
kilometrin etäisyydellä avoimesta merenselästä eikä näkymiä avomereltä
alueelle ole.

3.7 Rakennettu ympäristö
Korpeslotiin on vuoden 2018-2019 aikana rakennettu autolla kuljettava tie- ja
siltayhteys Vartkarin salmen yli Korpeslotin luoteisosasta. Tieverkkoa on tarkoitus
jatkaa myös Brändholmenin alueelle asti, joten loma-asutusrakentamisen
edellytykset alueella ovat huomattavasti parantuneet (Kuva 6). Sähkö-,vesi-tai
viemäriverkostoa alueella ei ole.
Korpeslotin saarella on yhteensä 19
tilaa/maanomistajaa, joista 11:sta on rakentuneita rakennuspaikkoja saaren
länsirannalla. Kun osa rakennuspaikkojen kiinteistöistä on samalla myös
metsätalouskäytössä, on Korpeslotissa yhteensä 12 metsätalouskäytössä olevaa
metsätilaa. Brändholmenin suunnittelualueella ei ole rakentunut vielä yhtään
paikkaa.
Vielä
rakentumattomia,
nykyisillä
kaavoilla
osoitettuja
rakennuspaikkoja Korpeslotissa on siten yhteensä 13 kpl.
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KUVA 6. Korpeslotiin rakentunut siltayhteys. © Karita Henriksson, Maxmo

3.8 Maanomistus
Suunnittelualueen omistavat kokonaan yksityiset maanomistajat (2 kpl), joiden
toimesta kaavoitus saatetaan vireille. Suunnittelualueella on hakijoiden
omistuksessa olevia lainhuudon saaneita määräaloja, joita ei vielä maaliskuussa
2019 lohkottu.

3.9 Ranta-asemakaavan pohjakartta
Suunnittelualueelle laaditaan kevään 2019 aikana uusi ranta-asemakaavan
pohjakartta JHS 185 suositusten mukaan tulostusmittakaavassa 1:2000.
Kaavaluonnosta aletaan laatia, kun pohjakartta on valmistunut.

4. Vaikutusten arviointi
Vaikutusten arvioinnista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja –
asetuksessa (MRA). Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin
(MRL 9 §).
Arvioinnin tehtävänä on tuottaa suunnittelijoille, osallisille sekä päättäjille
tietoa kaavan toteuttamisen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä sekä
haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista.
Asemakaavan toteuttamisella on vaikutuksia mm. rakennettuun ympäristöön,
maisemakuvaan ja luonnonympäristöön. Suunnittelutyössä vertaillaan erilaisia
toteutusvaihtoja, joista valitaan kaavaehdotuksen laatimista varten paras.
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OSALLISTUMINEN JA AIKATAULUTUS
5. Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt,
joiden toimialaa kaavoitus käsittelee (MRL 62 §).
Asukkaat, maanomistajat:
- Suunnittelualueen ja lähialueiden asukkaat
- Suunnittelualueen ja lähialueiden maanomistajat
- Kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
- Yksityistien osakaskunta, muut mahdolliset alueella toimivat yhdistykset
Kunnan viranomaiset:
- Kunnanvaltuusto
- Kunnanhallitus
- Kaavoitus- ja kehitysjaosto
- Muut Vöyrin kunnan toimielimet ja viranomaiset
Valtion- ja muut viranomaiset:
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

6. Tiedottaminen
Kaavoituksen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan
ja siihen liittyvän suunnittelumateriaalin nähtävillä olosta tiedotetaan Vöyrin
kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdissä (Vasabladet, Pohjalainen) sekä kunnan
Internet-sivuilla (www.vora.fi) jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti.
Kaavoitusprosessiin mahdollisesti myöhemmin tulleista (oleellisista) muutoksista
tiedotetaan vastaavasti.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen
nähtävillä oloaikoina kaavoitukseen liittyvä materiaali on nähtävillä Vöyrin
kunnan Internet-sivuilla (www.vora.fi) ja kunnantoimistossa (Vöyrintie 18, 66600
Vöyri).
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7. Kaavoituksen kulku yleisesti ja osallistuminen (sovelletaan
tapauskohtaisesti)
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8. Viranomaisyhteistyö
Asemakaavasta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta luonnos- ja
ehdotusvaiheessa. Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarvittaessa.

9. Kaavan laatimisen aikataulu
Taulukossa on esiteltynä kaavaprosessin tavoiteaikataulu.

Kaavoitus- ja kehitysjaosto päättää kaavoituksen aloittamisesta

Alkuvuosi 2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kevät 2019

Kaavaluonnos nähtävillä

Syksy 2019

Kaavaehdotus nähtävillä

Loppuvuosi 2019

Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan

Alkuvuosi 2020

YHTEYSTIEDOT
Vöyrin kunta
hallintojohtaja Markku Niskala
puh: 06-382 1240
GSM: 050-552 8051
etunimi.sukunimi@vora.fi

Kaavanlaatija
maanmittausinsinööri amk
(maankäyttöinsinööri)
Jari Leivo
puh: 06- 4332139
GSM: 040-836-5691
etunimi.sukunimi@netikka.fi

Kaavoituskonsultti
Aluetaito Oy
insinööri amk, hortonomi amk
Kaisa Porre
GSM: 044-333 1173
etunimi.sukunimi@aluetaito.fi
www.aluetaito.fi
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LIITE 1. Brändholmenin sisällä

siirrettävät rakennuspaikat
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LIITE 2. Havainnekuva ranta-asemakaavaan suunnitelluista rakennuspaikkojen
ja venevalkaman sijoittelusta. (kaksi eteläisintä RA –paikkaa katkoviivoituksella
muualta Brändholmeniin siirrettäviä) Huom! Kuva ei ole kaavaluonnos.
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