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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavaselostus koskee 21.2.2019 päivättyä asemakaavaluonnosta.
Suunnitelman nimi on Brändholmenin ranta-asemakaava ja Braxrevetin ranta-asemakaavan
muutos (aiemmin OAS –vaiheessa Brändholmenin ranta-asemakaavan muutos ja laajennus).
Asemakaavamuutoksella ja -laajennuksella muodostuvat Brändholmeniin korttelit 1, 2 ja 3 ja
4 sekä länsirannalla sijaitseva venevalkama. Braxrevet-saaresta poistuvat korttelit 1,2 ja 3
sekä niihin osoitetut omarantaiset ranta-asemakaavan rakennuspaikat. Lisäksi suunnitelmalla
osoitetaan Brändholmenin alueella muodostettaviin kortteleihin ja venevalkamapaikkaan
ohjeelliset kulkuyhteydet.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Vöyrin kunnassa Västerö-Österön saaristoalueella, Korpeslot –
nimisen saaren koillisosassa nimeltä Brändholmen, tilojen 946-412-3-4 Pohjanniemi, 946-4123-5 Lähde, 946-412-3-125 Hanna sekä 946-412-3-7 Koillismaa –alueilla.
Lisäksi suunnittelualue käsittää Brändholmenin pohjoispuolella n. 200 metrin etäisyydellä
sijaitsevan Braxrevet- nimisen saaren alueen, tila 946-418-5-1 Braxrevet, jonka maa-alueen
osalta pinta-ala on n. 3,5 hehtaaria.
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.
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Kuva 2. Suunnittelualuerajaus.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on ollut OAS –vaiheessa ”Brändholmenin ranta-asemakaavan laajennus ja
muutos.” Ranta-asemakaava-muutoksella ja -laajennuksella muodostuvat Brändholmeniin 6
omarantaista rakennuspaikkaa (korttelit 1-4), ja Brändholmenin länsirannalle venevalkamaalue. Braxrevetin osalta ranta-asemakaavan muutoksella poistetaan aiemmin kaavoitetut 3
omarantaista rakennuspaikkaa (korttelit 1,2 ja 3).
Vöyrin kunnan kehitys- ja kaavoitusjaosto on päättänyt 12.3.2019 §6, ranta-asemakaavan
laatimisesta Brändholmenin alueelle. Kaavan suunnittelualue on syksyn 2019 kuluessa
laajentunut käsittämään myös Braxrevetin. Luonnosvaiheeseen kaavan nimeä
muutettiin ”Brändholmenin ranta-asemakaava ja Braxrevetin ranta-asemakaavan muutos”,
vastaamaan paremmin päivittyneitä tavoitteita.
Kaavanlaatija Jari Leivo on Brändholmenin maanomistajien valtuutuksella hakenut
kaavoituksen käynnistämistä MRL 74 § ”Maanomistajan oikeus ranta-asemakaavan
laatimiseen” nojalla.
Alkuperäisessä aloitteessa esitettiin hankkeen tarkoituksena olevan siirtää kahta
yleiskaavassa osoitettua rakennuspaikkaa, sekä osoittaa takaisin yleiskaavan mukaisille
kahdelle muulle rakennuspaikalle uudelleen rakennusoikeudet, jotka olivat poistuneet
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Brändholmenista (9.7.2009) laaditulla ranta-asemakaavoituksella. Brändholmeniin oli
aloitteen mukaan tarkoituksena osoittaa kokonaisuudessaan viisi omarantaista
rakennuspaikkaa, jolloin yleiskaavassa Brändholmeniin esitetty rakennuspaikkojen
kokonaismäärä ei ylity.
Aloitteessa esitettiin myös Brändholmenin länsirannalle venevalkamapaikkaa, johon saisi
rakentaa venevajan. Venevalkama venevajoineen on tarkoitettu ensisijaisesti Brändholmenin
maanomistajien omaa käyttöä varten, sillä itärannalla sijaitsevat rakennuspaikat ovat alttiita
koville tuulille Kalotfjärdenin suunnasta. Venevalkama-alueen sijoittaminen Brändholmenin
länsiosaan vähentää myös osaltaan maisemavaikutuksia, jotka sijoittuessaan
kokonaisuudessaan mökkitonteille, kohdistuisivat avointa Kalotfjärdenin selkää vasten. Näin
vähennetään osaltaan mm. tarvetta rakentaa yksityisiä aallonmurtajia mökkirantoihin.
Kesän ja loppuvuoden 2019 aikana on käyty neuvotteluja Brändholmenin ja ja naapurisaaren;
-Braxrevetin maanomistajien välillä. Neuvottelujen tuloksena Brändholmenin maanomistajat
ostavat Maxmon Saaristosäätiöltä koko Braxrevetin saaren maapohjineen sekä
rakennuspaikkoineen, minkä perusteella tehdään saman maanomistajan omistamalla maaalueella kolmen rakennuspaikan siirrot Braxrevetistä Brändholmeniin. Braxrevet muutetaan
kokonaan takaisin M –alueeksi, joksi se on yleiskaavassa osoitettukin.
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Vöyrin Brändholmenin rakennusalojen ja venevalkaman luontoselvitys.
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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
-Vöyrin kunnan kehitys- ja kaavoitusjaosto on päättänyt 12.3.2019, §6 ranta-asemakaavan
laatimisesta Brändholmenin alueelle.
-Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu 4.6.2019.
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.5.2019) on ollut mielipiteiden esittämistä varten
nähtävillä 4.6.2019 – 4.7.2019
-Kaavaluonnos on ollut MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti mielipiteiden esittämistä
varten nähtävillä xx.xx.2020 – xx.xx.2020
-Ranta-asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä xx.xx.2020 – xx.xx.2020 välisen ajan
(MRL 65 §:n tarkoituksessa / MRA 27 §:ssä säädetyllä tavalla)
-Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavamuutoksen ja laajennuksen xx.xx.2020.
-Ranta-asemakaava on tullut voimaan xx.xx.2020.

2.2 Ranta-asemakaava
Brändholmeniin osoitetaan 6 yleiskaavan mukaista omarantaista loma-asuntotonttia (RA),
venevalkama-alue sekä niihin liittyvät ohjeelliset kulkuyhteydet. Lisäksi kaavassa poistetaan
Braxrevet –nimisestä naapurisaaresta 3 RA –rakennuspaikkaa. Braxrevet muutetaan M alueeksi.
Alueen länsipuolelle sijoittuu venevalkamapaikka (LV).
Brändholmenin sisäinen tieverkko osoitetaan hankeomistajien maille ja esitetään kaavassa
ohjeellisena. Suunnittelualueen ulkopuolisilta osin kulkuyhteydet liittyvät oleviin
tieverkkoihin ja tieosakaskuntiin, joiden osalta kulkuoikeudet käsitellään
maanmittaustoimituksissa yksityistielain mukaisesti.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan kaavan saatua lainvoiman. Kaavan
toteuttamisesta vastaavat alueen maanomistajat (hankeomistajat).
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue käsittää Västerö-Österön saaristoalueella Korpeslot- nimisen saaren
koillisosassa alueen nimeltä Brändholmen, pinta-alaltaan n. 14 ha, joka nykyisin on
yhdistetty mantereen tieverkkoon sillan kautta. Lisäksi suunnittelualue laajenee OAS –
vaiheeseen verrattuna käsittämään myös Brändholmenin pohjoispuolisen, Braxrevet –
nimisen naapurisaaren, maapinta-alaltaan n. 3,5 ha. Brändholmenin alue on
kokonaisuudessaan yksityismaanomistajien (hankeomistajien) omistuksessa. Braxrevet on
yksittäinen saari, jonne ei ole tieyhteyttä. Braxrevetin omistaa Maxmo Skärgårdstiftelse –
niminen yhdistys, mutta hanketoimijat (Brändholmenin omistajat) ovat sopineet Braxrevetin
kiinteistökaupoista Saaristosäätiön kanssa.

Kuva 3. Kartta ja ortokuva suunnittelualueesta. 21.2.2020 © Maanmittauslaitos
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3.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueelle on laadittu osayleiskaavoitustyötä varten seuraavat luontoselvitykset:
• Fågellivet i Maxmo 2002 (Ingvar Fagerholm)
• Naturinventering i Maxmo kommun sommaren 2001 (Ingvar Fagerholm, HN-consult)
Nyt vireille tullutta ranta-asemakaavoitustyötä varten on laadittu:
•

Vöyrin Brändholmenin rakennusalojen ja venevalkaman luontoselvitys 2019
(Lakeuden Luontokartoitus)

Kasvillisuus
Brändholmenin alue on enimmäkseen havupuuvaltaista kasvatusmetsikköä. Eteläosan
korttelissa 4 suurin osa on varttunutta kasvatusmännikköä, joiden kasvillisuustyyppi on
puolukkatyypin kuivahko kangas. Eteläosan rannat ovat pääosin jyrkkää kivikko- ja
lohkarerantaa. Kahden eteläisimmän RA –paikan rajalla olevassa poukamassa esiintyy
kapeana vyöhykkeenä rantalepikkoa sekä suurruohostoa. Keskimmäisen, yksittäisen
korttelin 3 alue on samaa männikkövaltaista kangasta, jonka seassa jonkin verran
rauduskoivua ja kuusta. Pohjoinen korttelialue 1-2 on kuivahkoa kangasmaata, jossa metsä
niin ikään vaihettuu nopeasti kivikko- ja lohkarerannaksi.
Venevalkaman kohdassa länsirannalla kasvaa kapeana kaistaleena merenrantaruovikkoa
pienialaisesti. Ranta on ruovittunutta kivikko- ja lohkarerantaa joka muuttuu rannasta
poispäin mentäessä kapeaksi rantalepikkovyöksi ja edelleen puolukkatyypin kuivahkoksi
kankaaksi ja kasvatusmetsiköksi. Venevalkaman kohdalla on myös rauduskoivua sekä kuusta.
Varttuneet kuivahkot kankaat ovat metsien uhanalaisuusluokituksen mukaan EteläSuomessa uhanalainen (EN) luontotyyppi. Brändholmenin metsät ovat kuitenkin
harvennettuja talousmetsiä, josta erirakenteisuus ja lahopuusto puuttuvat ja lehtipuustoakin
on vain vähän. Inventoinnissa RA-alueilta ei löydetty muita uhanalaisia luontotyyppejä tai
valtakunnallisesti tahi alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja. Alueelta ei tavattu myöskään
Metsälain 10§:n, Vesilain 2. luvun 11§:n tai Luonnonsuojelulain 29§:n mukaisia
luontotyyppejä.
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Kuva 5. Lohkareista kivikkorantaa
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Eläimistö
Alueen pesimälinnusto käsittää pääasiassa tavallista metsälajistoa, kuten peippo, punarinta
ja pajulintu, rautiainen, peukaloinen, harmaasieppo ja lehtokerttu. Edellä mainittujen lisäksi
suunnittelualueen linnustoon kuuluvat laulurastas ja punakylkirastas.
Uhanalaisuusluokituksiin kuuluvia lajeja ei pesi rakennusaloilla tai niiden läheisyydessä.
Selvitysalueen ympäröivien vesialueiden ja saarien lajistoon yleisemmin kuuluvat mm.
merikotka, kyhmyjoutsen, merilokki, kalalokki, harmaalokki ja kalatiira. Sorsalinnuista
ainakin isokoskelo, telkkä ja pilkkasiipi. Havainto varpushaukan lentopoikueesta nähtiin n.
400 metrin päässä rakennusaloista. Brändholmenin eteläpuolella linnusto on hieman
monipuolisempi ja ainakin pyy, sepelkyyhky, käpytikka, hippiäinen sekä hömötiainen on
havaittu siellä ääntelyiden perusteella.
Alueella selvitettiin myös viitasammakoiden mahdollista esiintymistä, mutta havaintoja
lajista ei saatu. Rakennusalojen rannat liian syvinä ja kivikkoisina eivät sovellu
viitasammakoille. Venevalkaman eteläpuolella olevassa lahdenpoukamassa ja erillisessä
lammessa voisi olla viitasammakoille paremmin sopivaa aluetta mutta sieltäkään lajia ei
löytynyt. Korpeslotin alue ei kuulu liito-oravan levinneisyysalueeseen, ollen saarella josta on
joka puolelle yli 100 metrin vesi/ranta-alue joka on liito-oravalle liian pitkä liidettäväksi.
Alueella ei ole saatu myöskään havaintoja lepakoista, joita kartoitettiin kartoitusdetektorilla
kolmen eri kartoituskerran aikana. Brändholmenissa ei ole huomionarvoisia lajeja
rakennusaloilla eikä niiden välittömässä läheisyydessä.

Maaperä ja rakennettavuus
Suunnittelualueen rakennusalojen maaperä on suurimmaksi osaksi kivikkoista kuivahkoa
kangasmaata. Maasto viettää rantoja kohden ja korkeus vaihtelee välillä +1,0…+10,0 m.
(N2000). Rakennuspaikat soveltuvat hyvin rakentamiselle maaperän kantavuuden kannalta,
joskin lohkareisuus vaatii paikoin jonkin verran louhimistöitä.
Pintavedet
Rakennusalojen alueilla ei ole ongelmaa pintavesien johdattamisen kanssa, maaperän ollessa
hyvin vettä läpäisevää ja korkeussuhteiltaan rakentamiselle soveltuvissa paikoissa.
Alimmalla suositeltavalla, lähinnä merenpinnan korkeuden vaihteluväleistä johtuvalla
asetetulla rakentamiskorkeudella tarkoitetaan korkeutta, jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa
kastuessaan vaurioituvia rakenteita. Kaavamääräyksen mukaan kastuessaan vaurioituvat
rakenteet/rakennusten osat tulee sijoittaa vähintään +1,6 m (N2000) keskivedenkorkeuden
yläpuolelle.
Pohjavedet
Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle.
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Arvokkaat luonnonkohteet ja ympäristönsuojelu
Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse Natura 2000-alueita tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita.
Suunnittelualueella ei sijaitse perinnemaisemia.
Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristö- tai maisemaalueita. Suunnittelualueen eteläisimpään osaan sijoittuu paikallisesti arvokas maisema-alue,
joka on merkitty yleiskaavaan suojelumerkinnällä. Rakentaminen sijoitetaan kyseisen alueen
ulkopuolelle.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asuminen
Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse vakituista asumista.
Yhdyskuntarakenne
Korpeslotin alueella sijaitsee haja-asutusluonteista vapaa-ajan asumista.
Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö
Korpeslotin saarella on yhteensä 11 kpl jo rakentunutta loma-asuntoa, joista lähimmät
sijaitsevat yli 700 m päässä suunnittelualueen länsireunasta. Brändholmenissa, varsinaisella
suunnittelualueella ei ole vielä rakennettu mitään. Myöskään Braxrevetiin ei ole rakentunut
mitään.
Palvelut
Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse palveluita. Ainoat koko Västerö- Österön
saaristoalueella sijaitsevat palvelut ovat paikallisten yritysten ja yhdistysten tarjoamia.
Palvelut käsittävät kyläkaupan Österön kylässä, vierasvenesataman Stråka Vikenin
kalasatamassa Österön pohjoisosassa sekä Varppi -saaristotilan toiminnot Granholmenin
saaressa Västerössä, mukaan lukien muun yksityisomistuksessa olevan
kesämökkivuokrauksen samassa Granholmenin saaressa. Julkisia palveluita ei
suunnittelualueen läheisyydessä myöskään ole.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueen läheisyydessä ei sijaitse muuta kaupallista toimintaa, paitsi edellä mainittu Österön
kyläkauppa. Alueen elinkeinotoiminta yleisesti ottaen on tavanomaista maa -ja
metsätalouden- ja siihen kytkeytyvien liitännäiselinkeinojen harjoittamista.
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Liikenne
Alueelle liikennöidään Österö –nimistä paikallismaantietä pitkin, edelleen Pirklotin
yksityistietä, kunnes saavutaan Korpeslotin saarelle, jossa tieverkko niin ikään käsittää
yksityisten tieosakaskuntien hallinnoimat tieyhteydet. Suunnittelualueelle rakentuu
myöhemmin maanomistajien toteuttamana myös Brändholmenin yksityinen metsäautotie.
Tie- ja siltayhteys suunnittelualueelle on mahdollistunut vuoden 2019 aikana, jolloin
Korpeslotiin rakennettiin siltayhteys Vartkarin salmen yli. Liikennemäärät alueella ovat
vähäisiä koostuen pääosin alueen kesäasukkaiden kulkemisesta.
Tekninen huolto
Suunnittelualueella ei ole kunnallista vesi- ja viemäriverkostoa, ei myöskään sähköverkkoa.
Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, rakentuuko Korpeslotiin sähköverkkoyhteys, tie- ja
siltayhteyden nyt toteuduttua.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualue ei ole valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa.
Kaavamuutosalueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä.
3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaan yksityisten maanomistajien omistuksessa. (Kuva 4)

Kuva 6. Maanomistuskartta 5.1.2020. © Maanmittauslaitos
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Suunnittelutilanne
3.1.5 Valtakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna
2001. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Valtioneuvosto on tehnyt 14.12.2017
päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan
1.4.2018.

-

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.
Maakuntakaava sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:
•
•
•
•
•
•

maakunnan keskeisimmät kehittämisen kohdealueet
tarkoituksenmukaisen
alueja
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 Natura-alueet
maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät
aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet.
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Kuva 7. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta.

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.

3.1.6 Kunnalliset ja muut alueelliset suunnitelmat
Koko alueella on voimassa oikeusvaikutteinen, suoraan rakennuslupien myöntämistä ohjaava
27.5.2005 vahvistunut Västerö-Österön rantayleiskaava. Suunnittelualue sijoittuu voimassa
olevassa yleiskaavassa maa- ja metsätalous (M) –alueelle, jossa Brändholmeniin on osoitettu
5 RA -paikkaa. Brändholmenin suunnittelualueen rakennuspaikat sijoittuvat nyt vireille
tulleessa asemakaavaluonnoksessa pienin tarkennuksin yleiskaavassa osoitetuille RA –
paikoille. Lisäksi Brändholmeniin aiemmin vahvistuneen ranta-asemakaavan (9.7.2009) M –
merkintä on voimassa kahdella eteläisimmällä yleiskaavan osoittamalla RA-paikalla, jolta osin
yleiskaava ei ole voimassa. Brändholmenin alueen eteläpuolelle sijoittuu myös suojeltava,
maisemallisesti arvokas alue (m/s), joka tulee säilyttää luonnontilaisena.
Braxrevetiin ei ole osoitettu yleiskaavassa rakennuspaikkoja vaan M-alue. Braxrevetissä on
kuitenkin laadittu ranta-asemakaava (14.9.2017), jolla muodostettiin saareen 3 omarantaista
RA –paikkaa.
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Kuva 8. Ote osayleiskaavasta suunnittelualueella.

Ranta-asemakaavat
Brändholmenin alueella, kahden eteläisimmän yleiskaavan RA –paikan kohdalla on voimassa
9.7.2009 Vöyri-Maksamaan kunnanvaltuustossa hyväksytty ranta-asemakaava
nimeltä: ”Ranta-asemakaava koskien osa tilasta Rno 3:19 Miemoisbyssä. osa tilasta Rno 5:46
Tuckorin kylässä, molemmat tilat Vöyri-Maksamaan kunnassa”.
Brändholmenin ranta-asemakaavalla on muodostettu Västerö- Österön yleiskaavan
osoittamille, kahdelle eteläisimmälle RA –paikalle M –alue. Kyseiset RA –paikat on siirretty n.
2 kilometrin etäisyydellä pohjoisempana sijaitsevaan Österön Storvikeniin.
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Kuva 9. Ote Brändholmenin ranta-asemakaavasta.

Braxrevetin alueella on voimassa 14.9.2017 Vöyrin kunnanvaltuuston
hyväksymä ”Braxrevetin ranta-asemakaava ja muutos koskien osaa Kalkskärin rantaasemakaavaa”.
Braxrevetin kaavassa muodostettiin Braxrevetiin 3 uutta omarantaista loma-asunnon
rakennuspaikkaa (RA). Vastaavasti samassa kaavaprosessissa poistettiin ulkosaariston
alueella, n. 7,5 km koilliseen päin sijaitsevasta Kalkskär –nimisestä saaresta 3 kpl rantaasemakaavan mukaista RA –paikkaa. Perusteluna oli Kalkskärin suuri arvo luonto- ja
virkistyskohteena sekä myöhemmin tapahtuva Kalkskärin osoittaminen osittain
luonnonsuojelualueeksi. Kalkskär toimii myös veneilijöitä palvelevana luonnonsatamana,
jossa varsinkin kesäaikaan vierailee huomattava määrä venekuntia.

Kuva 10. Ote Braxrevetin ranta-asemakaavasta.
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Rakennusjärjestys
Vöyrin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2012.
Ranta-asemakaavan ohjakartta
Kaavan pohjakartta on valmistunut Kiinteistö- ja Mittaus Oy:n kartoittamana syksyn 2019
aikana ja Vöyrin kunta pitää sitä ajan tasalla. Pohjakartta on hyväksytty Vöyrin kunnassa
11.11.2019.

3.1.7 Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat alueella
Luontoselvitys 1997 ja 2017
Suunnittelualueen luontoarvoja on selvitetty seuraavissa yhteyksissä:
Osayleiskaavoitustyötä varten laaditut luontoselvitykset:
•
•

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

Vireille tullutta ranta-asemakaavoitustyötä varten on laadittu:
•

Vöyrin Brändholmenin rakennusalojen ja venevalkaman luontoselvitys 2019
(Lakeuden Luontokartoitus)
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoitus on lähtenyt vireille Brändholmenin maanomistajien kunnalle jättämästä
kaavoitusaloitteesta. Vöyrin kunnan kehitys- ja kaavoitusjaosto on päättänyt 12.3.2019 §6,
ranta-asemakaavan laatimisesta Brändholmenin alueelle.
Aloitteessa esitettiin kaavan tarkoituksena olevan siirtää yleiskaavassa osoitettuja
rakennuspaikkoja sekä osoittaa aikaisemmin Brändholmenista ranta-asemakaavoituksella
(9.7.2009) poistetuille yleiskaavan mukaisille kahdelle rakennuspaikalle uudestaan muualta
(kts. Braxrevetistä) siirrettävät rakennusoikeudet. Brändholmeniin on aloitusvaiheessa ollut
tarkoituksena osoittaa kokonaisuudessaan viisi omarantaista rakennuspaikkaa, jolloin
yleiskaavassa esitetty rakennuspaikkojen kokonaismäärä ei ylity. Kaavassa esitetään myös
Brändholmenin länsirannalle venevalkamapaikka, johon saisi rakentaa Brändholmenin RA –
paikkojen venevajat.
Syksyn 2019 aikana kaavoituksen tavoitteet ja kaavasuunnittelualue ovat tarkentuneet siten,
että suunnittelu laajennetaan koskemaan myös Braxrevetin ranta-asemakaava-aluetta.
Braxrevetistä poistetaan ranta-asemakaavan muutoksella sinne osoitetut kolme RA –paikkaa,
jotka siirretään Brändholmenin ranta-asemakaavan laajennuksessa pääosin niille
Brändholmenin paikoille, joissa ne olivat yleiskaavassa alun perin osoitetut.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
4.2.1 Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa osalliset ovat määritelty seuraavasti:
Asukkaat, maanomistajat
- suunnittelualueen ja lähialueiden asukkaat
- suunnittelualueen ja lähialueiden maanomistajat
- yksityistien osakaskunnat, muuta mahdolliset alueella toimivat yhdistykset
Kunnan viranomaiset
- kunnanvaltuusto
- kunnanhallitus
- kehitys- ja kaavoitusjaosto
- muut Vöyrin kunnan toimielimet ja viranomaiset
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Valtion- ja muut viranomaiset
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
- muut valtion viranomaiset, joiden toimialaa kaavoitushanke saattaa koskettaa
Yritykset ja Yhteisöt
- muut mahdolliset alueen yritykset ja yhteisöt
4.2.2 Vireilletulo
Kaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen toteutui asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 4.6.2019 – 4.7.2019 väliseksi ajaksi (MRL 63 §, 2 mom. mukaisesti).
4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
•
•
•
•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu paikallislehdissä ja se on ollut
nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 4.6.2019 – 4.7.2019. Suunnitelmasta saatiin 2
huomautusta.
Kaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä xx.xx. – xx.xx.2019 välisen ajan.
Kaavaluonnoksesta saatiin… (päivitetään myöhemmin)
Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä. xx.xx. – xx.xx.2019 välisen ajan.
Kaavaehdotuksesta saatiin… (päivitetään myöhemmin)
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan xx.xx.2020. (päivitetään myöhemmin)

4.2.4 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyö hoidetaan tarvittavin osin lausuntomenettelyllä. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta järjestettiin Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa työneuvottelu
Vaasassa 23.9.2019. Palaverista kirjoitettiin neuvottelumuistio. Kaavaluonnoksesta
pyydetään Ely-keskuksen lausunto.

4.3 Asemakaavan tavoitteet
4.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Maanomistajien vireille tuomasta kaavoitushakemuksesta johtuva tavoite on osoittaa
Brändholmeniin yhteensä kuusi omarantaista ranta-asemakaavan RA –paikkaa, joka pääosin
vastaa yleiskaavan ohjausta. Tarkoituksena oli saada siirtää kahta pohjoisempana sijaitsevaa
yleiskaavassa osoitettua rakennuspaikkaa paremmin rakentamiseen soveltuville paikoille,
joissa myös rannat soveltuvat paremmin mökkikäyttöön. Perusteluna siirtämiselle kyseisten
paikkojen osalta on, ettei yleiskaavaa laadittaessa suunnittelualueen laajuuden takia ole ollut
mahdollista tarkastella rakennuspaikkojen sijoittelua sellaisella yksityiskohtaisuudella, etteikö
niistä voisi löytyä tarkentamisen tarvetta. Siirrot eivät ole suuria, mutta yleiskaavan
tulkintakriteerit eivät anna riittävästi liikkumavaraa, vaan ilman ranta-asemakaavoittamista
vaadittaisiin kunnan poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu. Tavoitteena hankkeen
alkuvaiheessa oli, ettei kyseisen saaristoalueen rakennuspaikkojen olevaa kokonaismäärää
kasvatettaisi, vaan siirretään rakentamista luontoarvoltaan herkemmältä saarelta
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mantereelle, autotien varteen alueelle, joka on yleiskaavassa osoitettu rakentamiselle
sopivaksi. Brändholmenin ranta-asemakaavoituksella on kuitenkin siirretty jo aiempina
vuosina pois kaksi yleiskaavan osoittamaa rakennuspaikkaa ja osoitettu ne M-alueeksi.
Kyseisille paikoille on ollut tavoitteena löytää vastaavat kaksi kpl rantarakennuspaikkaa,
mieluiten joltain saarelta, josta ne voitaisiin poistaa ja osoittaa jälleen Brändholmeniin.
Lisäksi Brändholmeniin osoitetaan venevalkama-alue suunnittelualueen omaa käyttöä
varten.

4.3.2 Tavoitteiden tarkentuminen prosessin aikana
Kaavoitusaloitetta kuntaan jätettäessä ei hakijoilla vielä ollut tiedossa, mistä he saisivat
ostaa ranta-asemakaavoitettua maata, jolla sijaitsisi lomarakennuspaikkoja. Paikkojen tulisi
sijaita mieluiten jollain saarella tai muulla luonnon- tahi maiseman kannalta herkällä alueella,
jotta siirtämiselle löytyy maankäytölliset perusteet.
Syksyn 2019 aikana on käyty neuvotteluja Saaristosäätiön omistamasta Braxrevet –nimisestä
alueesta, joka on Brändholmenin pohjoinen naapurisaari. Maanomistajat ovat päässeet
alustavasti sopimukseen Saaristosäätiön kanssa maakaupasta, jolla koko Braxrevet siirtyy
hakijoiden omistukseen sitä ympäröivine vesialueineen ja maapohjineen, jolloin
maanomistajilla on mahdollisuus laatia Braxrevetiin ranta-asemakaavamuutos, jolla
Braxrevetin kolme rakennuspaikkaa siirretään Brändholmeniin. Alun perin tavoitteena oli
siirtää Braxrevetin kolmesta RA –paikasta ainoastaan kaksi Brändholmeniin, mutta kunnan
kanssa käydyissä neuvotteluissa on noussut esille, että Vöyrin kunta edellyttää kaikkien
kolmen Braxrevetin RA –paikan poistamista saarelta. Perusteluna kunta on esittänyt, ettei
Braxrevetin virkistys- ja luontoarvot todellisuudessa parane oleellisesti, ellei kaikkia RA –
paikkoja poisteta saaresta ja Braxrevetiä muuteta takaisin M –alueeksi yleiskaavan
ohjauksen mukaisesti.
Braxrevetin muuttaminen kokonaan M-alueeksi sopii kaavan tavoitteisiin nähden hyvin,
koska Braxrevetiin ei ole yleiskaavalla osoitettu mitään rakentamista, mistä johtuen
Braxrevetin rantakaavoittaminen lomarakentamista varten ei täysin ollut yleiskaavan
ohjauksen mukaista. Vöyrin kunta on aikaisemmin kuitenkin nähnyt perusteluna Braxrevetin
kaavoittamiselle sen, että hankkeen kautta saadaan vähennettyä rakentamista vieläkin
herkemmällä, ulkosaariston luonnonsuojelualueeksi aiotulla Kalkskär –nimisellä saarella,
josta poistettiin Braxrevetin kaavoittamisen yhteydessä vastaavat kolme rakennuspaikkaa.
Kun nyt kuitenkin Braxrevetin ranta-asemakaavaa muutettaisiin, paranee suunnittelualueen
kokonaistilanne luonnonympäristön kannalta entisestään, koska saareen ei rakenneta enää
mitään. Lisäksi yleiskaavan ohjausvaikutus tulee otetuksi paremmin huomioon Braxrevetistä
poistuvien rakennuspaikkojen myötä.
Brändholmenin maanomistajat ovat neuvotelleet kunnan kanssa ja on sovittu, että
Braxrevetistä poistettavat 3 RA –paikkaa osoitetaan Brändholmeniin, jolloin Brändholmenin
RA –paikkojen kokonaislukumääräksi tulee 6.
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4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
4.4.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 4.6.-4.7.2019. OAS:sta
vastaanotettiin kaksi huomautusta yksityishenkilöiltä.
Kommentteja ja vastineita annettuihin lausuntoihin:
Yksityishenkilö, 3.7.2019:
Esitetään, ettei huomauttajan kiinteistölle johtava, kaavasuunnittelualueen ulkopuolella
sijaitseva yksityistien 8 m leveä tieoikeus (000-2016-K29222) koske suunnittelualueen
tilanomistajia eikä kyseisen yksityistien kautta tule ohjata liikennettä kaavasuunnittelualueelle. Edelleen huomautetaan, että OAS:ssa esitetyt rakennuspaikat piha-alueineen ovat
tunnettuja linnustoistaan ja eläimistöstä. Venepaikat tulisi osoittaa loma-asuntojen omille
tonteille Brändholmenin itärannoille.
Kaavanlaatijan vastine:
Huomauttajan mainitsemaa, hänen kiinteistöilleen johtavaa tieoikeutta ei tulla käyttämään
Brändholmeniin kulkemista varten. Yksityisteiden kulkuoikeusasioita ei ratkaista hajaasutusalueilla ranta-asemakaavoissa, vaan ne käsitellään yksityistietoimituksissa.
Kaavasuunnittelualueen sisällä vielä rakentumattomat tieyhteydet toteutetaan kokonaan
hakijoiden omilla mailla.
Brändholmenin rakennuspaikoista ja venevalkamapaikasta on kesän ja syksyn 2019 aikana
laadittu erillinen luontoselvitys, jossa on kartoitettu alueen eläimistöä ja kasvillisuutta.
Selvityksen johtopäätöksissä todetaan, ettei kaavahankkeella ole uhanalaista
luonnonympäristöä, eläimistöä eikä kasvistoja vaarantavia vaikutuksia eikä rakennuspaikoilla
tai venevalkamapaikalla sijaitse uhanalaisia lajeja.
Useita yksityishenkilöitä, 26.6.2019:
Esitetään, ettei 8 m leveään yksityistiehen (000-2016-K29222) liityttäisi uudella,
Brändholmeniin rakentuvalla tieyhteydellä, vaan liityttäisiin Korpeslotin tiekunnan
tieyhteyteen joka on 12 metriä leveä. Perusteluna mainitaan, että em. yksityistie on vain sen
kahden osakkaan käyttöön tarkoitettu ja siihen liittyminen lisäisi turhaa byrokratiaa.
Kaavanlaatijan vastine:
Huomauttajan mainitsemaa, hänen kiinteistöilleen johtavaa tieoikeutta ei tulla käyttämään
Brändholmeniin tarvittavaa kulkemista varten. Yksityisteiden kulkuoikeusasioita ei ratkaista
haja-asutusalueilla ranta-asemakaavoissa, vaan ne käsitellään yksityistietoimituksissa.
Kaavasuunnittelualueen vielä rakentumattomat tieyhteydet toteutetaan kokonaan
hakijoiden omilla mailla.
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4.4.2 Kaavaluonnos
Kuva 9. Ote kaavaluonnoksesta.

Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä xx.xx.-xx.xx.2020. luonnoksesta vastaanotettiin xxx
huomautusta yksityistahoilta ja yksi lausunto xxxxxx:ltä. (päivittyy myöhemmin)
Kommentteja ja vastineita kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin (päivittyy
myöhemmin):
xxxx, xx.xx.2020:
Esitetään että….
Kaavanlaatijan vastine:
kaavanlaatija vastaa…
4.4.3 Kaavaehdotus
Kuva 10. Ote kaavaehdotuksesta.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä xx.xx-xx.xx.2020 Asemakaavaehdotus on tehty
luonnoksen lähtökohtien perusteella. (päivittyy myöhemmin)
xxxx, xx.xx.2020:
Esitetään että….
Kaavanlaatijan vastine:
kaavanlaatija vastaa…
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
5.1.1 Mitoitus
Suunnittelualueelle muodostuu Brändholmeniin loma-asumistarkoituksiin 6 RA –
rakennuspaikkaa. Braxrevetistä poistetaan 3 RA rakennuspaikkaa. Uusien RArakennuspaikkojen pinta-alat vaihtelevat välillä noin 2503 m2- 6127 m2.
Alueelle on osoitettu lisäksi yksi venevalkama-alue, kooltaan 2318 m2, jolle saa rakentaa
maksimissaan kuusi kpl 20 k- m2 venevajaa.
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 10,98 ha (Brändholmen) + n. 3,00 ha
(Braxrevet). RA-alueita muodostuu yhteensä 2,68 ha, LV-aluetta 0,23 ha, ja M-alueita 7,33
ha (+ Braxrevetin poistetuista tonteista 0,77 ha), ja VL-alueita 0,74 ha. Kaava-alueen
kokonaisrakennusoikeus on 1200 k-m2.
Tiedot alueelle muodostuvista käyttötarkoituksen mukaisista kerrosaloista ja pinta-aloista on
liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa (laaditaan ehdotusvaiheessa).
5.1.2 Palvelut
Palveluiden osalta alue tukeutuu Vöyri-Maksamaan alueen julkisiin ja kaupallisiin palveluihin.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Suunnittelualueella ympäristön laadun säilyminen on otettu huomioon merkitsemällä alueita
metsätalouden käyttöön sekä jättämällä riittävästi ranta-alueita rakentamattomiksi. Lisäksi
Braxrevetin alue on huomioitu asemakaavamerkinnöissä siten, että saarella rakentamisen
mahdollisuudet poistuvat kokonaan.
Alueen käytön kannalta tarpeellinen rakentaminen ja korjausrakentaminen ja muut
ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet ovat sallittuja siten, että ne eivät ole ristiriidassa
kohteen maisemallisen ja ympäristöllisen erityisluonteen kanssa, niin että alueen luonnon
yleisilme säilytetään.

5.3 Aluevaraukset
Alueelle on osoitettu loma-asuntojen (RA) korttelialueita sekä M –alueita, joilla on sallittua
normaali metsätalouden harjoittaminen.

Vöyrintie 18, 66600 Vöyri, 06 382 1111, vora@vora.fi

Brändholmenin ranta-asemakaava ja Braxrevetin ranta-asemakaavan muutos

25
21.2.2020

5.3.1 Korttelialueet
Loma-asuntojen korttelialue RA
Korttelit 1,2, 3 ja 4 on varattu loma-asuntojen rakennuspaikoiksi.
o Kortteleihin 1-4 saa rakentaa yhden enintään 100 m2:n suuruisen loma-asunnon,
yhden enintään 40 m2:n suuruisen vierasmajan, yhden enintään 30 m2:n suuruisen
saunan ja yhden enintään 15 m2:n suuruisen grillikatoksen/huvimajan sekä
varastorakennuksia. Yksittäisen varastorakennuksen kerrosala saa olla enintään 30
m2. Rakennuspaikan (RA) yhteenlaskettu kokonaisrakennusoikeus ei saa ylittää 180
m 2.
o Loma-asunnon vähimmäisetäisyys rantaviivasta on 30 m, vierasmajan
vähimmäisetäisyys rantaviivasta on 30 m, saunan vähimmäisetäisyys on
rantaviivasta 15 m, grillikatos/huvimajan vähimmäisetäisyys rantaviivasta on 10 m.
o Sauna ja loma-asunto tai vierastupa voidaan rakentaa yhteen, jolloin suuremman
rakennuksen rakennusoikeutta voidaan lisätä 10 m2. Rakennuksen
vähimmäisetäisyys rantaviivasta on tällöin 20 m.
o Loma-asunnon suurin sallittu kerrosluku on 1 ½.
o Vierasmajan ja saunan kerrosluku on I, joka voidaan varustaa parvella, jonka
korkeus on enintään 1600 mm.
o Saunarakennukseen saa tehdä katollisen kuistin, jonka pinta-ala on enintään 15 m2.
Muihin rakennuksiin, paitsi grillikatokseen/huvimajaan sekä varastorakennuksiin
saa tehdä katollisen kuistin joka saa olla enintään 25% ko. rakennuksen
kerrosalasta.
Maa- ja metsätalousalue M
o Tavanomainen metsätalouden harjoittaminen on sallittua. Maisemaa muuttaviin
toimenpiteisiin vaaditaan MRL 128§:n mukainen lupa (maisematyölupa).
5.3.2 Muut alueet
Venevalkama-alue LV
o Venevalkama-alueelle saa rakentaa laiturit ja venevalkamaa varten tarvittavat
paikoitus- ja veneiden säilytysalueet. Alueelle saa rakentaa maksimissaan 6 kpl 20
m2:n suuruista, lämpöeristämätöntä kalastus- ja veneilytarvikkeiden/veneiden
varastoimiseen tarkoitettua venevajaa. Vajoihin ei saa rakentaa terasseja,
grillikatoksia, kesäkeittiöitä taukotupia eikä muitakaan oleskelutiloja.
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Suojelualue ma
o maisemallisesti arvokas alue joka tulee säilyttää luonnontilaisena. Olemassa olevien
venereittien, kanaalien ja ojien ylläpito on sallittu.
Tiealueet ja kulkuyhteydet
o Ranta-asemakaavan sisäiset tieyhteydet osoitetaan ohjeellisina.
Lähivirkistysalue VL-1
o Lähivirkistysalueeseen sisältyy maisemallisesti arvokas suojelualue.
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5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen
Kaavan vaikutuksia arvioidaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Vaikutusten arvioinnin kohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 9 § ja MRA 1
§).
Yhdyskuntarakenne
Alueen rakentumisella ei ole vaikutuksia ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen.
Maisemakuva
Alueen toteutuminen lisää rakentamisen määrää suunnittelualueella ja vaikuttaa siten
omalta osaltaan maisemakuvaan. Rakennusten värityksillä, materiaaleilla ja sijoittelulla
pyritään kuitenkin vähentämään maisemaan kohdistuvaa suoraa vaikutusta.
Asuminen
Suunnittelualue sijoittuu haja-asutusalueelle jolla on ainoastaan loma-asumiseen
tarkoitettuja rakennuksia eikä kaavan toteutumisenkaan myötä alueelle sijoitu vakituista
asumista.
Palvelut
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen palvelutuotantoon.
Liikenne
Brändholmenin liikennemäärät tulevat kaavan toteutumisen myötä lisääntymään vain
vähäisessä määrin ja käsittävät normaalia huvilaliikennöintiä pääasiassa henkilöautoilla.
Tekninen huolto
Alueella ei ole kunnallisteknisiä verkostoja. Kun Korpeslotin tieyhteyden sekä Brändholmenin
alueen toteutumisen myötä mökkiasutuksen edellytykset alueella paranevat ja joitain
mökkejä rakentuu lisää, on mahdollista että alueelle tullaan tulevaisuudessa laajentamaan
sähköverkkoa.
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5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön
Luonnon monimuotoisuus
Linnusto ja muut eläimet menettävät tällä kohtaa pesintä- ja reviirimahdollisuuksia.
Varsinaista rakentamattomaksi jäävää luonnonympäristöä alueella on kuitenkin verrattain
runsaasti eikä minkään uhanalaisen luontotyypin, kasvillisuuden tai eläimistön
elinolosuhteen kaavoituksen myötä vaarannu . Näin ollen kaavoittamisen vaikutukset ovat
vähäiset.
Pohjavesialueet
Alueen lähellä ei ole pohjavesialueita.
Pintavedet
Pintavedet johdetaan mereen rakennuspaikoilta rakentamalla rakennusten äärelle riittävät
kallistukset. Pintavesien johtumiseen rakentumisella ei ole vaikutuksia, sillä sadevedet ovat
ennenkin valuneet mereen ja imeytyneet suurelta osin alueen kivikkoiseen ja mäkiseen
maaperään.

Venevalkama-alueen toteuttaminen ja Brändholmenin veneliikenne
Venevalkamaa käytetään Brändholmenin RA –paikkojen omaan pienveneilyyn. Koska
rakennuspaikkojen rannat ovat koville tuulille alttiita, on tarkoituksenmukaista sijoittaa
veneiden säilytyspaikat suojaiseen lahteen jolloin myös varastorakennuksien
rakentamistarve RA –paikoille sekä suorat maisemavaikutukset avoimelle meren selälle siltä
osin vähenevät.
Lahti on veneiden kulkuväylän ja venevalkaman kohdalla syvyydeltään n. 1-2 m joten
ruoppaamistarvetta ei ole eikä lahti ole vielä Merenkurkun saariston maankohoamisen
nousutahdin huomioon ottaen pitkiin aikoihin muodostumassa fladaksi tai kluuvijärveksi.
Veneen kulkuväylältä on tarpeen poistaa yksittäisiä kiviä jotka nostetaan Brändholmenin jo
muutenkin kivikkoiseen rantaan tai jos mahdollista ja tarkoituksenmukaista; kulkuyhteystien
tai LV alueen paikoitusalueen pohjaksi. Kivien poistamistarve on max. 100 ktr-m3. Kivien
poistaminen parantaa sisälahdessa myös veden vaihtuvuutta.
Mahdollinen ruoppaamistarve voi realisoitua pitemmällä aikavälillä johtuen rannikon
maannousemasta kuten yleensäkin saaristoalueella. Tällöinkin ruoppaamisen tarve
pienveneilyä varten on pienehkö ja mahdolliset ruoppausmassat voidaan sijoittaa
Brändholmenin puolelle omien maanomistajien omistamalle maalle.
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kuva 11. Brändholmenin RA –paikkojen pienveneiden kulkureitti

5.4.3 Vaikutukset talouteen
Alueen rakentumisella on positiivisia vaikutuksia Vöyrin kunnan talouteen mm. lisääntyvinä
kiinteistöverojen määrinä. Rakentamisen aikana mahdollisesti käytetään myös Vöyrin
kunnan alueella sijaitsevien yritysten palveluita.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Ympäristöön vaikuttavia erityisiä häiriötekijöitä ei kaavamuutoksesta johdu.

5.6 Kaavamerkinnät ja-määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset on osoitettu kaavakartassa. Kts. Liite 1.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Toteutusta ohjaavat kaavakartta ja kaavamääräykset.

6.2 Toteutuminen ja ajoitus
Asemakaava tulee voimaan, kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan.
Toteuttaminen ja rakennusluvitus voidaan alkaa tämän jälkeen.
Kunta valvoo suunnitteluohjeiden ja rakennuslupien kautta rakennusten ja rakentamisen
soveltuvuutta alueelle.
Toteuttamisesta vastaavat alueen yksityiset maanomistajat. Kunta ei rakenna alueelle
infrastruktuuria.
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