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RASTIRANNAN  

RANTA-ASEMAKAAVA  

 
Rastirannan ranta-asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n  
mukaisesti 14.11. – 16.12.2016. 
 

YHTEENVETO ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ 
SEKÄ NS. KAAVOITTAJAN VASTINEET NIIHIN 

 
Lausunnot: 
 
1. Kirkkonummen kunta / Rakennusvalvonta 15.11.2016 

2. Suomen Turvallisuusverkko Oy 15.11.2016 

3. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 7.12.2016 

4. Museovirasto 15.12.2016 

5. Caruna Espoo Oy 12.12.2016 

6. Puolustusvoimat / 1. Logistiikkarykmentti 14.12.2016 

7. Kirkkonummen kunta / Nimistötoimikunta 20.12.2016 

8. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 5.1.2017 

9. Uudenmaan liitto 11.1.2017 

10. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 16.1.2017 

11. Espoon seudun ympäristöterveys 16.1.2017 

12. Kirkkonummen kunta / Ympäristönsuojelu 17.1.2017 

13. Kirkkonummen kunta / Tontti- ja paikkatietopalvelut 18.1.2017  

 

Huomautukset: 
 

14. Näsen alueen kiinteistönomistajat 29.11.2016 

15. Näsen kalastusosuuskunta 14.12.2016 

16. Rilaxholm-Näse tiekunta 23.1.2017 

17. Mielipiteenantaja 1 9.12.2016 

18. Mielipiteenantaja 2 15.12.2016 

19. Mielipiteenantaja 3 16.12.2016 

 

 

Seuraavilla tahoilla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta:  
a) Puolustusvoimat / 1. Logistiikkarykmentti, Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos 

 
Seuraavat tahot eivät antaneet lausuntoa kaavaluonnoksesta:  

b) Elisa Oyj, DNA Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, Kirkko-
nummen kunta: elinkeinotoimi 

 

                Kunnanhallitus: 12.2.2018
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1. Rakennusvalvonta    15.11.2016 
 

1.1  
Rakennusvalvonnan lausunto on esitetty kommentteina asemakaavaluonnoksen kartalla ja 
määräyksissä. Kaavoittaja on tulkinnut merkintöjä seuraavasti: 

RM-kortteliin 2, vu-alueen itäpuolelle jyrkkään rinteeseen osoitettua rakennusalaa tulisi harkita 
uudelleen. 

Kaavoittajan vastine: 
Tarkoitus on sijoittaa rakennukset rinteen alaosaan tai rinteen päälle rinneratkai-
suna maastoon sovittaen. Tarkempi rakennusten sijainti määritellään rakennus-
lupavaiheessa. Tarkennetaan rakennusalaa ylärinteessä. 

1.2  
Ändholmintien linjausta kaava-alueen reunalla tulisi harkita. 

Kaavoittajan vastine: 
Siirretään tien linjausta hieman ja jätetään viheraluetta tien ja kiinteistörajan vä-
liin. 

1.3  
Ändholmenilla sijaitsevien, korttelin 4 tonttien 1 ja 2 rakennusalat tulisi osoittaa pienempinä ja 
kauemmaksi rannasta. 

Kaavoittajan vastine: 
Rakennusalan on piirretty siten, että olemassa olevat rakennukset on mahdollis-
ta säilyttää sekä niitä laajentaa rakennusoikeuden puitteissa. Tarkennetaan ra-
kennusaloja mahdollisuuksien mukaan. 

1.4  
Perustuuko kulkuyhteys Sjöörenille siltaan vai penkereeseen? 

Kaavoittajan vastine: 
Kulku on olemassa olevaa pengertä pitkin.  

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

1.5  
Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on osoitettu kaavamerkintänä, joten maininta yleinen 
määräys kerrosluvusta on tarpeeton.  

Kaavoittajan vastine: 
Poistetaan maininta kerrosluvusta loma-asuntojen korttelialueita koskevasta 
yleisestä määräyksestä. 

1.6  
Millaisen laiturin loma-asuntojen tontin kohdalle saadaan rakentaa? Määräystä tulee tarken-
taa. 

Kaavoittajan vastine: 
Tontin kohdalle on sallittua rakentaa tavanomainen laituri. Määräys voidaan 
poistaa, sillä tavanomainen laituri voidaan toteuttaa muutoinkin rakennusjärjes-
tyksen mukaisesti. 
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1.7  
Kaavamääräyksessä käytetään termiä Tilanhoitajan talo. Kaavakartalla ja -määräyksissä ei 
kuitenkaan yksilöidä kyseistä taloa siten, että sen voisi paikantaa kaavakartalle. Mikä on Ti-
lanhoitajan talon suojelustatus? 

Kaavoittajan vastine: 
Tilanhoitajan talo on merkitty kaavaluonnoskartalla suojelluksi (sr). Lisätään 
määräykseen kartalle merkitty (ao) -merkintä, joka kuvaa käyttötarkoitusta:  

”Tilanhoitajan taloa (ao) piharakennuksineen on sallittua käyttää ympärivuoti-
seen asumiseen.” 

1.8  
150 k-m2 laajuisesta vapaa-ajan asunnosta ei tulisi asemakaavassa käyttää termiä lomamök-
ki. 

Kaavoittajan vastine: 
Muutetaan termi loma-asunnoksi. 

1.9  
Yleisiä kaavamääräyksiä tulisi täsmentää mm. määräysten järjestyksen sekä rakennustavan 
osalta.  

Kaavoittajan vastine: 
Yhdistetään yleisten määräysten kappaleet 1 ja 2: 

”Rakennukset tulee sopeuttaa alueen ympäristöolosuhteisiin ja maisemakuvaan 
erityisesti massoittelun, värityksen ja sijainnin osalta. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ul-
komateriaaleihin ja väritykseen, joiden tulee sopeutua maisemaan. Julkisivujen 
tulee olla pääosin puuta ja värityksessä käytetään murrettuja harmaan tai ruske-
an sävyjä tai perinteisiä keltaisen tai punamullan sävyjä. Kattojen tulee olla väri-
tykseen sopivia, sävyltään tumman harmaita tai ruskeita. ” 

Määräysten mukaan rakennusryhmittäin on noudatettava yhtenäistä rakentamis-
tapaa, väritystä ja mittakaavaa. 

 

1.10  
”Lomarakennuspaikan talousrakennuskerrosalaan saa sisältyä joko muiden talousrakennusti-
lojen yhteydessä tai erillisenä ns. makuuaittarakennuksena enintään 15 k-m² lämpöeristettyä 
askartelu-, vierashuone- tai vierasmajatilaa.” – määräys on turha, sillä se on mainittu raken-
nusjärjestyksessä. 

Kaavoittajan vastine: 
Poistetaan määräys. 

2.   Suomen Turvallisuusverkko Oy   15.11.2016 
2.1.  
Rastirannan asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä oleva viranomaisinfra on otetta-
va huomioon kaavassa. 
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Kaavoittajan vastine: 
Lausunnon antajalta on selvitetty, että kyseessä on meren pohjassa oleva kaa-
peli. Ennen mahdollista ruoppausta tulee olla yhteydessä Suomen Turvallisuus-
verkkoon kaapelin sijainnin selvittämiseksi. Lisätään maininta selostukseen. 

3.  Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo   7.12.2016  
3.1.  
Maakuntamuseo ottaa asiaan kantaa rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman ja rakennus-
suojelun näkökulmasta.  

Maakuntamuseo on 26.8.2016 kommentoinut kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa. Maakuntamuseo edellytti, että alueen rakennuskanta ja maisemahistoria tulee esitellä 
kaava-aineistossa ja todetut arvot huomioida kaavassa. Aineistoa on tältä osin täydennetty ja 
maakuntamuseo katsoo, että alueen rakennusten ja maisemahistorian esittely on tarkoituk-
seen riittävä.  

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi.  

3.2.  
Todetut arvot on osittain huomioitu myös kaavaluonnoksessa. Maakuntamuseo esittää lisäksi 
joitakin tarkennuksia kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. 

a) Övergårdin vanhan parituvan ja tilanhoitajan asuinrakennuksen lisäksi myös pihamil-
jööseen oleellisesti kuuluva vanha maakellari tulee osoittaa kaavan suojelumerkinnäl-
lä.  

b) Vanhat peltoalueet, jotka on muutettu pääosin golfkentiksi, tulee säilyttää jatkossakin 
avoimina, mikä tulee mainita selkeästi myös kaavamääräyksissä, jotta maisemahisto-
riallisesti arvokkaan avoimen tilan säilyminen vanhan tilakeskuksen edustalla turva-
taan. 

c) Suojeltavien rakennusten pihamiljöö lähialueineen on niin ikään hyvä osoittaa kaavas-
sa /s-merkinnällä tai vastaavalla, koska rakennusten lisäksi myös niitä ympäröivän mil-
jöön säilyminen on tärkeää. 

d) Uudisrakentamisen osalta kaavaan tulee lisätä maininta siitä, että Övergårdin tilakes-
kuksen alueella ja niillä uudisrakennusaloilla, jotka näkyvät tilakeskukseen, rakentami-
sen tulee ulkoasultaan ja sijoittelultaan sopeutua myös osaksi vanhaa miljöötä niin, et-
tä historiallisen miljöön arvot säilyvät. Asia tulee mainita näitä rakennusaloja koskevis-
sa määräyksissä. 

Kaavoittajan vastine: 

a) Lisätään maakellarille sr-suojelumerkintä. 

b) Lisätään vu-alueen määräykseen maininta, että alue tulee säilyttää avoime-
na. 

c) Lisätään /S -merkintä suojeltujen rakennusten pihapiiriin. 

d) Lisätään yleisiin määräyksiin maininta rakentamisen sopeuttamisesta van-
haan miljööseen. 

3.3.  
Kaavassa osoitettujen uusien rakennusalojen osalta maakuntamuseo arvioi, että kaikki ha-
vainnekuvassa Golfkyläksi nimetyt rakennusalat eivät sovellu historiallisesti arvokkaaseen 
miljööseen. Erityisesti asia koskee rakennusalaa, joka on sijoitettu golfviheriön laitaan jyrk-
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kään rinteeseen vanhaa tilakeskusta vastapäätä. Maakuntamuseo katsoo, että etenkään jyr-
kimpään rinteeseen vanhan peltoalueen itä-/kaakkoispuolelle ei tulisi osoittaa rakentamista, 
koska se muuttaisi liiaksi alueen perinteistä maisemakuvaa ja suojelluista rakennuksista pel-
lon yli avautuvia näkymiä, ja vähentäisi siten miljöön maisemahistoriallista arvoa. Mikäli golfvi-
heriön itäpuoliseen rinteeseen halutaan rakentaa, rakennusala tulisi ainakin rajata alemmaksi 
rinteeseen siten kuin havainnekuvassa kolmen alimmas rinteeseen sijoitetun rakennuksen 
osalta on esitetty, mutta rinteen ylempi osa ja laki tulee jättää maisemallisesti ehjiksi. Mikäli 
rakennuksia rinteeseen toteutetaan, ne tulisi pystyä toteuttamaan metsän suojaan niin, että ne 
jäävät miltei näkymättömiin Övergårdin pihapiiristä katsoen. Alueilla, joilta on peltoalueen yli ja 
sivuitse näköyhteys Övergårdin tilakeskukseen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen vanhaan 
miljööseen tulee muutoinkin kiinnittää erityistä huomiota, ja ns. Golfkylän alueesta tulisikin 
laatia havainnekuvia, joista uuden rakentamisen näkymistä maisemassa ja sopeutumista van-
haan miljööseen ja rakennuskantaan voidaan vielä arvioida. 

Kaavoittajan vastine: 
Tarkoitus on sijoittaa rakennukset rinteen alaosaan tai rinteeseen rinneratkaisu-
na maastoon sovittaen. Tarkempi rakennusten sijainti tutkitaan ja määritellään 
rakennuslupavaiheessa. Tarkennetaan rakennusalaa ylärinteessä. Rakennukset 
sopeutetaan määräysten mukaan ympäristöön. Määräyksiä täydennetään tältä 
osin. Ks. myös kohta 3.2. 

3.4.  
Muiden uusien rakennusalojen osalta maakuntamuseolla ei ole kommentoitavaa.  

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

3.5.  
Uudisrakentamiselle tulee laatia rakennustapaohjeet tai rakennusryhmittäin tarkemmat suun-
nitelmat ennen rakentamista ja asia tulee mainita myös kaavassa.  

Kaavoittajan vastine: 
Rakennustapaa koskevia määräyksiä on tarkennettu, jolloin erillistä rakentamis-
tapaohjetta ei laadita. Ks. kohta 1.9. sekä 3.2. 

3.6.  
Maakuntamuseolla ei ole tässä vaiheessa muuta kommentoitavaa nähtävillä olevaan kaava-
luonnokseen. Muinaisjäännösten osalta lausunnonantaja on Museovirasto. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi.  

4. Museovirasto    15.12.2016.  
4.1.  
Museoviraston on aiemmin kommentoinut Rastirannan kaavahanketta aloitusvaiheen viran-
omiskokoukselle lähettämässään kirjeessä. Koska alue vaikuttaa luonteeltaan sellaiselta, jos-
sa arkeologinen potentiaali on verrattain suuri, esitettiin tuolloin, että alueella tulee toteuttaa 
inventointi, joka kattaa sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan kohteet. 
 
Edellytetty inventointi toteutettiin kesäkuussa 2016 (Timo Jussila) ja sen yhteydessä alueelta 
paikallistettiin kaksi muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä. 
Muinaisjäännökset ovat:  
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Näse (mjrek 1000029516) on historiallisen ajan osittain autioitunut kylätontti, josta vanhimmat 
kirjalliset maininnat ovat vuodelta 1580. Muinaisjäännös sijaitsee kaava-alueella vain sen koil-
lisimman kulman osalta matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi osoitetulla alueella 
(RM). Kylätontin päälle ei ole osoitettu muuttuvaa maankäyttöä, joten sen säilyminen myös 
jatkossa voidaan turvata.  
 
Näse 2 (mjrek 1000029517) on sammaloitunut kivistä ladottu rajamerkki, jonka ikä ei ole  
tiedossa. Merkin sijaintipaikkaan ei voida yhdistää mitään tiedossa olevaa tai arkistoaineiston 
perusteella tunnistettavaa rajaa, joten merkki lienee säilyneitä asiakirjoja vanhempi. Myös 
rajamerkki sijaitsee RM alueella, eikä sen päälle ole osoitettu muuttuvaa maankäyttöä, joten 
sen säilyminen jatkossa voidaan turvata.   
 
Muinaisjäännökset tulee mainita kaavaselostuksen tekstissä niiden virallisella nimellä sekä 
muinaisjäännösrekisterin tunnuksella (suluissa kursiivilla). Lisäksi tulee mainita niiden kaava-
kartassa olevat numerotunnukset, jotta kohteet voidaan tunnistaa kaavaselostuksen perus-
teella. Kaavan karttaluonnokseen muinaisjäännökset on merkitty Museoviraston linjauksen 
mukaisesti. Myös niiden määräys on annetun ohjeen mukainen. Museovirastolla ei näin ollen 
ole kaavaluonnokseen muuta kommentoitavaa. 

Kaavoittajan vastine: 
Tarkennetaan selostusta muinaisjäännösten kuvauksella esitetysti. Lisätään 
kaavakartalle kohdenumerointi, sm 1 (Näse) ja sm 2 (Näse2). 

4.2.  
Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta kaavahankkeesta lausuu Museoviraston 
ja Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella maakunta-
museo.   

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

5. Caruna Espoo Oy    12.12.2016.  
5.1.  
Kaavamuutosalueella sijaitsee nykyistä 20 kV ja 0,4 kV sähköverkkoa (liitekartta). Kaavan 
myötä sähkön käyttö alueella kasvaa ja tästä aiheutuu pienjännitekaapelointeja alueella. 
Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa 
siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti. Meillä ei ole 
muuta huomautettavaa ko. kaavaluonnoksesta. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 

5.2.  
Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto vielä ehdotusvaiheessa, kun asemakaavan tarkempi 
käyttötarkoitus tarkentuu. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

6.  Puolustusvoimat / 1. Logistiikkarykmentti   14.12.2016 
6.1.  
Puolustusvoimilla ei ole lausuttavaa nähtäville asetettuun ranta-asemakaavaluonnoksen lau-
suntoon.  
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Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

6.2.  
Seuraavan huomautuksen lisäämme kaikkiin antamiimme maankäyttöä koskeviin lausuntoi-
hin: 

Rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella ja sen läheisyydessä mahdollisesti kulkevat 
puolustusvoimien käytössä olevat kaapelilinjat. Linjojen sijainti tulee selvittää vähintään kym-
menen työpäivää ennen aiottua rakentamista. Puolustusvoimien kaapeleiden näyttö tilataan 
Johtotieto Oy:ltä, Seutulantie 3-5 B, 04410 JÄRVENPÄÄ, puh. 0800 12600, 
sp.info@johtotieto.fi  

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. Lisätään maininta selostuksen kohtaan 6.2. 

6.3.  
Kirkkonummen kuntaa pyydetään pitämään puolustusvoimat tietoisena kaavoitusprosessin 
etenemisestä. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

7.  Kirkkonummen kunta / nimistötoimikunta  20.12.2016 
7.1.  
Kaavassa käytetyt nimet Ändholmintie - Ändholmsvägen ja Ändholminkuja - Ändholmsgrän-
den voidaan ottaa käyttöön kaavaniminä ja osoiteniminä. Nimet ruotsinkielisine rinnakkais-
muotoineen tulee mainita kaavaselostuksessa. 

Kaavoittajan vastine: 
Lisätään selostukseen Nimistö -kappale. 

7.2.  
Kaavaan liittyvät kulkureittien muutokset vaikuttavat jo käytössä olevaan haja-asutusalueen 
osoitteistoon lähialueella seuraavasti: 

1. Ändholmintien linjauksen muuttaminen muuttaa osoitenumerointia Ändholmintie pääs-
sä olevalle kiinteistölle (nykyisin Ändholminitie 122). 

2. Ändholmintien nykyisen alkuosan nimen vaihtaminen Ändholminkujaksi vaikuttaa 
osoitteisiin kaava-alueen sisällä ja sen länsipuolella. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

7.3.  
Lisäksi luonnokseen sisältyy kaava-alueen sisällä useita nimeämättömiä ajoreittejä, joiden 
varrella on useita mökkejä. Pelastusjärjestelmän toimivuuden takia myös nämä alueen sisäi-
set reitit on syytä nimetä kaavan jatkosuunnittelun edetessä. 

Kaavoittajan vastine: 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ei lausunnossaan huomauttanut asiasta ja on 
todennut ehdotusvaiheessa laaditusta pelastustieselvityksestä, että kaava on to-
teutuskelpoinen pelastustoimen osalta. Mökkien tarkat sijainnit ja määrä niille 
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osoitetuilla rakennusaloilla sekä ajoyhteydet täsmentyvät toteutuksen yhteydes-
sä. Ei aiheuta muutosta ranta-asemakaavaluonnokseen. 

8. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos   5.1.2017 
8.1.  
Katujen ja tonttiliittymien suunnittelun yhteydessä on huomioitava osoitteiden selkeys ja loogi-
suus. Tonttiliittymän tulee sijaita osoitteen mukaisessa kohdassa, ja jokainen rakennus on 
varustettava osoitenumerolla.  

Rakennukset on sijoitettava tontille siten, että pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla on mah-
dollista päästä rakennusten läheisyyteen (Pelastustiet on toteutettava Länsi-Uudenmaan pe-
lastuslaitoksen laatiman pelastustien suunnitteluohjeen mukaisesti.).  

Rakennusten sijoittelussa tulee huomioida lähelle rakentamisen paloturvallisuudelle asettamat 
vaatimukset. 

Alueen sammutusveden saanti on turvattava. Sammutusvesijärjestelyt on toteutettava Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitoksen laatiman sammutusvesisuunnitelman mukaisesti.  

Ajoyhteys on rakennettava pelastuslaitoksen raskaalla ajoneuvokalustolla liikennöitäväksi.  

RM -alueen autojen pysäköintipaikat on järjestettävä siten, ettei pysäköinti estää pelastusajo-
neuvojen perille pääsyä. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. Rilaxintien osalta on laadittu erillinen selvitys (Destia) tien 
kelpoisuudesta pelastusajoneuvojen liikennöintiin. Liitetään selostuksen liitteeksi 
kaava-alueen ajoyhteyksien osalta pelastustietarkastelu, jossa varmistetaan, että 
rakennukset on mahdollista saavuttaa pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti. Täy-
dennetään kaavamääräyksiä pelastuskelpoisen tien toteuttamisesta alueelle en-
nen rakentamiseen ryhtymistä. Ohjeistus huomioidaan tarkemmin kaavan toteu-
tuksen yhteydessä. Lausunnon allekirjoittajaan on oltu yhteydessä 27.9.2017. 
Ändholmenille on pelastuslaitoksen edustajan mukaan mahdollista päästä myös 
vesitse pelastusveneellä. 

9. Uudenmaan liitto    11.1.2017 

9.1.  
Alueen suunnittelua ohjaa voimassa oleva oikeusvaikutteinen Kirkkonummen rannikko- ja 
saaristoalueiden osa yleiskaava (1998). Koska yleiskaava on jo lähes 20 vuotta vanha, sen 
ajantasaisuutta tulee arvioida alueen suunnittelussa.  

Kaavoittajan vastine: 
Uudenmaan liitto on toimittanut 12.5.2016 pidettyyn valmisteluvaiheen viran-
omaisneuvotteluun seuraavan kommentin: ”Alueen suunnittelua ohjaa voimassa 
oleva Kirkkonummen saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava, jossa alueen 
käyttötarkoitus on lähtökohdiltaan ranta-asemakaavan tarkoituksen ja tavoittei-
den mukainen.” Suunnittelua on tehty tältä pohjalta osayleiskaavan mukaisesti.  

Yleiskaavan vanhentuneisuutta ei arvioida iän perusteella. Yleiskaavassa alueel-
le on osoitettu matkailupalveluita RM. Alueella on viimeaikoihin asti ollut vastaa-
vaa lomatoimintaa, jota on tarkoitus ranta-asemakaavan myötä kehittää. Asema-
kaava-alueelle osoitettu toiminta on yleiskaavan mukaista, joten yleiskaava oh-
jaa edelleen asemakaavan laadintaa, eikä tavoitteissa ole ristiriitaa. 

Ei aiheuta muutosta ranta-asemakaavaluonnokseen. 
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9.2.  
Vaikka asemakaavaluonnoksessa osoitettu maankäyttö on pääpiirteiltään voimassa olevan 
yleiskaavan mukaista, on asemakaavan luonnoksessa osoitettu rakentamisen mitoitus huo-
mattavan suuri, millä voi olla seudullisia vaikutuksia.  

Kaavaluonnoksessa osoitettu ympärivuotinen loma-asuminen kasvaa alueella, jolle on heikot 
joukkoliikenneyhteydet ja jonka palvelut on haettava Kirkkonummen keskustasta. Alueen hen-
kilöautoliikenne tulee lisääntymään.  

Alueelle suunnitellut 45 loma-asuntoa voi olla 150 k-m2 suuruisia ja ne suunnitellaan ympäri-
vuotiseen vapaa-ajan käyttöön. Alue ei ole kunnallisen vesihuollon piirissä. Tulee ottaa huo-
mioon, millaisia vaikutuksia kunnalle on siitä, jos vapaa-ajan asunnot muutetaan ympärivuoti-
seen asumiseen tulevaisuudessa.  

Kaavoittajan vastine: 
150 k-m2 on loma-asuntojen enimmäiskoko. Keskimääräinen loma-asunnon ko-
ko on RM-alueen kokonaisrakennusoikeus huomioiden hieman yli 100 k-m2. Ra-
kentamisen määrä perustuu lomakylän toiminnan kannattavuuteen sekä parem-
paan paikallisten palvelujen toteutettavuuteen, esimerkiksi yhteisen vesihuolto-
tekniikan ja virkistyspalvelujen suhteen. Loma-asunnot on tarkoitus toteuttaa yh-
tiömuotoisesti, jolloin alueen huolto hoidetaan keskitetysti. Siten mm. alueen yl-
läpito sekä toiminnan vaikutukset ovat tavanomaisia yksityisiä loma-asuntoja vä-
häisempiä ja paremmin hallittavissa yhtiön järjestyssääntöjen kautta.  

Seudulliset vaikutukset ilmenevät sekä henkilöauto- että huoltoliikenteen lisään-
tymisenä. Rilaxintien osalta on laadittu erillinen toimenpideselvitys (Destia), joka 
liitetään kaava-aineistoon. Selvityksessä on määritelty toimenpiteet, joilla mm. 
vähennetään liikenteellisiä vaikutuksia ja parannetaan liikenneturvallisuutta. Lii-
kenteellisiä vaikutuksia tarkennetaan kaavaselostukseen. Alueelle toteutetaan 
keskitetty vesihuoltojärjestelmä. Ks. kohta 9.3. 

Ranta-asemakaava ei mahdollista ympärivuotisten loma-asuntojen muuttamista 
ympärivuotiseen asumiseen. Tämä edellyttäisi kunnan myöntämää käyttötarkoi-
tuksen muutosta, joka on erillinen lupaprosessinsa. Ympärivuotinen asuminen 
on mahdollistettu ranta-asemakaavan mukaan ainoastaan yhden suojellun ra-
kennuksen osalta, joka on ollut ympärivuotisessa asuinkäytössä viimevuosiin as-
ti. Asunnossa voi asua esimerkiksi lomakylän toiminnasta vastaava järjestäjä.  

Ks. myös kohta 10.6. 

 

9.3.  
Kaavaselostuksen mukaan suunnittelualueen koillispuolelle, Näsen kylään on jo osoitettu 
asemakaavalla 36 loma-asunnon alue. Nyt vireillä olevan asemakaavassa osoitetun loma-
asumisen katsotaan laajentuvan ja liittyvän olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja 
taajamakuvaan. Loma-asumisalueiden laajentumisen yhteisvaikutuksia yhdyskuntarakentee-
seen, kunnallistekniikkaan, liikenteeseen, palveluihin, luontoarvoihin ja kulttuuriympäristöön 
tulee arvioida. Lisäksi tulee tarkastella, millaisia vaikutuksia on loma-asumisen ja ympäristöön 
kohdistuvan lisääntyvän virkistyskäytön vaikutukset Natura-alueisiin.  

Kaavoittajan vastine: 
Täydennetään kaavaselostusta vaikutusarvioinnin osalta. Rilaxintien osalta on 
tien nykykunnon selvittämiseksi sekä liikenteellisten vaikutusten arviointia varten 
laadittu erillinen toimenpideselvitys (Destia). Selvityksessä henkilöautoliikenteen 
lisäyksen ei arvioida edellyttävän erityisiä toimenpiteitä tien nykykuntoon. Ra-
kennusaikainen kuoma-autoliikenne lisää rakenteiden kuormitusta, mutta raken-
nustoimenpiteet voidaan ajoittaa siten, että vältetään kevään kelirikon aikaan. 
Jätehuollon ja pelastustoimen tulee voida liikennöidä alueelle ympäri vuoden. Ri-
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laxintien loppupään linjausta Näsen kylän kohdalla on suositeltu siirrettäväksi 
lännemmäs, kiertämään kylän asutuksen, jolloin lisääntyvän liikenteen asutuk-
selle aiheuttama häiriö vähenee. 

Selvityksiä on täydennetty lisäksi vesihuoltosuunnitelmalla, joka liitetään kaava-
aineistoon. Ranta-asemakaava-alueelle järjestetään oma kunnallistekniikka. 
Suunnitelman mukaan merestä pumpattava raakavesi puhdistetaan ns. kään-
teisosmoosiin perustuvalla käsittelymenetelmällä. Puhdistus ei vaadi kemikaaleja 
ja huoltotarve on vähäinen automaattisen itsepuhdistus-menetelmän ansiosta. 
Alueen rakennusten käymälät tullaan toteuttamaan alipainekäymälöinä, joiden 
kuluttama vesimäärä per huuhtelu on noin 0,5 l. Käymälävesien määrät ovat siis 
noin kymmenesosa verrattuina normaaleihin huuhtelukäymälöihin, mikä pienen-
tää lokatyhjennysten määrää merkittävästi. Harmaiden vesien viemäriverkosto 
on suunniteltu siten, että kaivut, mahdolliset kalliolouhinnat ja pumppaamoiden 
tarve jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Verkoston suunnittelussa ja myöhem-
min rakentamisessa käytetään mahdollisimman paljon viettoviemäreitä. Harmai-
den vesien käsittely tullaan toteuttamaan hajautettuna ja vesien puhdistaminen 
tapahtuu neljässä yhteispuhdistamossa. Maatilan päärakennukselle, tilanhoita-
jan talolle, sekä rantasaunalle ja Ändholmenin loma-asunnoille toteutetaan omat 
järjestelmänsä. Omalla kunnallisteknisellä järjestelmällä ei ole vaikutusta Näsen 
kylän kunnallistekniseen järjestelmään.  

Loma-asukkaiden lisäys ei lisää lähiseudun kunnallisia tai kaupallisia palveluita, 
vaan asukkaat hyödyntävät olemassa olevia palveluita mm. Kirkkonummen kes-
kustassa. Alueen kulttuurihistorialliset arvot ovat Kirkkonummen saariston ja 
rannikon osayleiskaavassa osoitetut rakennuskohteet. Kaava-alueen kehittämi-
nen turvaa myös niiden arvojen säilymistä rakennusten kunnossapidon kautta. 
Lisäksi ranta-asemakaavoituksen yhteydessä on tehty kulttuurimaisemaa koske-
va historiallinen tarkastelu. Kulttuurihistorialliset arvot on pyritty huomioimaan 
ranta-asemakaavassa tarkoituksenmukaisin merkinnöin ja määräyksin siten, että 
niiden arvo säilyy. Kulttuurihistoriallisten arvojen huomiointia täsmennetään. Ks. 
myös kohta 3. 

Loma-asukkaiden määrän lisääntyminen lisää myös ulkoilun aiheuttamaa kasvil-
lisuuden kulutusta. Liikkumista voidaan kuitenkin ohjata nimenmaan laajemman 
käyttäjämäärän mahdollistamilla paremmilla virkistyspalveluilla, kuten pelikentil-
lä, rakennetuilla luontopoluilla ja opastauluilla. Luontoselvityksessä todetaan, et-
tä Ändholmenin kallioalueen käyttö näköalapaikkana ei heikennä sen arvoa. 

Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että ranta-asemakaava perustuu riittäviin 
selvityksiin, ks. kohta 10.14. 

9.4.  
Kaavaselostuksen maakuntakaavatilannetta koskevaa tekstiä tulee täsmentää: 

- Aluetta koskee voimassa olevan Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Helsingin seudun 
valkoisia alueita koskeva suunnittelumääräys, joka on kumonnut ja korvannut Uudenmaan 
maakuntakaavan valkoisten alueiden kehittämissuosituksen.  

- Voimaan tulleita vaihemaakuntakaavoja, joissa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintö-
jä, ei ole tarpeen esitellä, kun kappaleen alussa on kerrottu, ettei vaihemaakuntakaavassa 
ole osoitettu aluevarauksia tai muita merkintöjä. 

- Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavaa koskeva kappale on hyvä päivittää. 4. vaihemaakun-
takaavaehdotus on ollut nähtävillä 8.11.–9.12.2016. 
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Kaavoittajan vastine: 
Täsmennetään kaavaselostuksen maakuntakaavoja kuvaavaa tekstiä esitettyjen 
huomioiden osalta. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 4. maakuntakaa-
van 24.5.2017. 

9.5.  
Kaavaselostuksen aluetta koskevissa suunnitelmissa tulee kertoa, että ympäristöministeriön 
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa (v. 2013) Porkkalan 
saaristo- ja viljelymaisema, johon suunnittelualue kuuluu, on ehdotettu valtakunnallisesti ar-
vokkaaksi maisema-alueeksi. Maisema-alueen rajaus on sama kuin Uudenmaan 4. vaihe-
maakuntakaavaehdotuksen maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaus. Valtio-
neuvoston päätöstä maisema-alueista odotetaan vuoden 2017 aikana.  

Kaavoittajan vastine: 
Lisätään maininta selostukseen. 

10. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  16.1.2017 
10.1.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on esimerkillisesti esitetty kaavaselostuksessa ja 
huomioitu kaavaratkaisussa.  

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

10.2.  
Uudenmaan maakuntakaavan yhdistelmässä kaava-alueeseen ei kohdistu merkintöjä. Uu-
denmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa Rastirannan ranta-asemakaava-alue sijaitsee 
alueella, joka on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.  

Kaavoittajan vastine: 
Ks. kohdat 9.4. ja 9.5. 

10.3.  
Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kirkkonummen saaristo-ja rannikkoalueiden 
osayleiskaava (voimaan 17.2.1998). Kaava-aineistoon tulee kaavakartan lisäksi lisätä aluee-
seen kohdistuvat osayleiskaavamääräykset. 

Kaavoittajan vastine: 
Asemakaavaselostuksen liiteasiakirjoja täydennetään esityksen mukaisesti 
osayleiskaavamääräyksillä. 

10.4.   

Osalla Rastirannan ranta-asemakaava-aluetta on voimassa Näsen rantakaava, joka on saa-
nut lainvoiman lääninhallituksen päätöksellä N:o 1876, 26.2.1979. Kaava-aineistoon tulee 
kaavakartan lisäksi lisätä alueeseen kohdistuvat rantakaavamääräykset. 

Kaavoittajan vastine: 
Asemakaavaselostuksen liiteasiakirjoja täydennetään esityksen mukaisesti ran-
takaavamääräyksillä. 
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10.5.  

Voimassa olevassa rantakaavassa on RA-korttelin 3 kohdalla tiealue, joka nyt esitetyssä ran-
ta-asemakaavaluonnoksessa johtaa siihen, että tiealue päättyy korttelin 3 reunaan, eikä siten 
johda minnekään. Tämä tulee ehdotusvaiheessa tarkentaa. 

Kaavoittajan vastine: 
Kyseinen yksityistie on jäänyt pois käytöstä, ja Ändholmintie on korvannut kysei-
sen tieyhteyden. Tieyhteys on nykyisellään lähes umpeen kasvanut polku. Poh-
joisempaa johtaa alueelle kaksi muuta yhteyttä. 

Ei aiheuta muutoksia kaavaluonnokseen. 

10.6.  

Ohjaavassa osayleiskaavassa ranta-asemakaava-alue on valtaosaltaan merkitty matkailupal-
velujen alueeksi, osittain virkistys-ja retkeilyalueeksi sekä maa-ja metsätalousalueeksi, jolla on 
ulkoilun ohjaamistarvetta. Kaava-alue on osayleiskaavan mukaisesti yhteisessä loma-asutus-
aluekäytössä, ja osalla aluetta on voimassa rantakaava. Nyt vireillä olevassa ranta-asemakaa-
vassa alueen virkistystoimintamahdollisuuksia kehitetään nk. yhteisölliseksi osakeyhtiömuo-
toiseksi loma-asuntokyläksi. Alueella ei muodosteta uusia itsenäisiä omarantaisia rakennus-
paikkoja, (lukuun ottamatta korttelin 3 RA-paikkaa) vaan rakennuspaikoille rakennetaan loma-
asuntoja, joilla on yhteisiä talous-, huolto- ja saunarakennuksia, virkistysalueita jne. Voimassa 
olevan rantakaavan alueella (kortteli 4) korotetaan rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta.  

Osayleiskaavan mitoitusperusteet perustuvat emätilatarkasteluun ja pinta-alaan, jonka perus-
teella ranta-asemakaava-alueen kiinteistöille kuuluisi yhteensä 4 rakennusoikeutta. Osayleis-
kaavassa ei ole määritetty matkailupalvelujen alueelle rakennusoikeuden määrää, vaan osa-
yleiskaavan merkintä perustuu osayleiskaavan laadintavaiheessa olleeseen tilanteeseen. 
Koska kyseessä on yhteisöllisen lomakylän kehittämisestä, jonka matkailupalvelujen alueet 
muodostavat yhden rakennuspaikan, eikä siinä olevia loma-asuntoja voida lohkoa omiksi kiin-
teistöiksi, ei ole mielekästä soveltaa muunnettuun rantaviivamenetelmään perustuvaa mitoi-
tusta. 

ELY-keskuksen käsityksen mukaan osayleiskaavaa on tältä osin riittävästi huomioitu, eikä 
maanomistajien (emätilojen) tasapuolisen kohtelun vaatimus vaarannu.  

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

10.7.   

Kaavaselostuksesta käy selvityksiin perustuen hyvin ilmi alueen ja rakennusten arvot sekä 
suojelutavoitteet, jotka on huomioitu asianmukaisesti kaavakartalla ja -määräyksissä.  

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

10.8.   

Kaavaselostuksen osion "Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt" kappaletta 3 (sivut 34 ja 35) 
tulee täsmentää seuraavasti:  

On todennäköistä, että rannan ja venevalkamien käyttö johtaa ruoppaustarpeeseen. Ruop-
paus parantaa ranta-alueen käytettävyyttä ja kasvattaa alueen virkistyksellisiä arvoja. Vesilain 
mukaan vesialueen ruoppauksesta ja niitosta tulee ilmoittaa kirjallisesti valtion valvontaviran-
omaiselle (alueellinen ELY-keskus) vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamis-
ta. Lisäksi ilmoitus on tehtävä vesialueen omistajalle. Mikäli ruoppausmassan määrä ylittää 
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500 m3, tulee ruoppaamiseen aina hakea vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta (AVI). 
Myös tätä pienempi ruoppaus vai vaatia vesilain mukaisen luvan, jos toimenpiteistä voi aiheu-
tua vesilaissa tarkoitettuja haitallisia seurauksia. Ruoppausmassoja ei saa läjittää toisen alu-
eelle ilman suostumusta ja läjittäminen vesialueelle edellyttää aluehallintoviraston lupaa. Ruo-
pattavan alueen ympäristöarvot tulee ruoppausta harkittaessa selvittää tarkemmin, jotta vaiku-
tukset voidaan arvioida. Ruoppaaminen aiheuttaa yleensä veden sameutumista, joten sen 
työvaiheet tulee tehdä mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja sellaisilla työmenetelmillä, että ve-
siympäristölle ja merialueelle aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäisiä. Ruoppaustöistä 
annetaan yleensä rajoituksia suoritusaikaan liittyen, jotta mm. kaloille, linnuille ja virkistyskäy-
tölle ei aiheudu haittaa.  

Kaavoittajan vastine: 
Kaavaselostusta täsmennetään esityksen mukaisesti. 

10.9.  
Kaava-alueella niitto- ja ruoppaustarve kohdistuu lähinnä kaavakartassa MU-alueen itäosassa 
osoitetulle lvl-alueelle ja niittoa laajemmaltikin. Kyseessä on matalahko lahti, jossa on myös 
esiintynyt hiukan tähkä-ärviää. Kapeahkon ruovikkoisen lahden rannalle on lisäksi osoitettu 
korttelialue loma-asunnolle (RA-kortteli 3), jolle sallitaan laiturin rakentaminen. Tämän tontin 
kohdalla saattaa ilmetä ruoppaustarvetta. 

Sjöörenin saari on kaavassa merkitty yhteiskäyttöiseksi virkistysalueeksi (VL/yk), jolla mahdol-
listetaan venepaikat ja laiturit 28 veneelle (lvl), jonka toteuttaminen edellyttää ennalta arvioi-
den vesilain mukaisen luvan.  

Edellä mainittuun viitaten, ELY-keskus katsoo, että kaavaluonnoksessa esitetyt laitureiden ja 
ruoppausten toteuttaminen vaativat vesilain mukaisen luvan. Yleisiin kaavamääräyksiin tulee 
tämän vuoksi lisätä:  

Ruoppaukset, niitot ja laiturit  

Mahdollinen vesilain mukaisen luvan ja ilmoitusten tarve tulee selvittää ennen toimenpiteisiin 
ryhtymistä.  

Kaavoittajan vastine: 
Kaavamääräyksiä täydennetään esityksen mukaisesti. 

10.10.   
Vireillä olevan maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksen mukaan ranta-asemakaavojen 
suoraan lain mukaan määräytyvä maisematyölupa ehdotetaan poistettavaksi. Siten maisema-
työlupaa tarvittaisiin ranta-asemakaava-alueilla vain silloin, jos kaavassa niin määrättäisiin. 
Tähän viitaten ELY-keskus ehdottaa, että yleisiin määräyksiin tulee lisätä määräys, että ranta-
alueella maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrat-
tavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lu-
paa.  

Kaavoittajan vastine: 
Kaavamääräyksiä täydennetään esityksen mukaisesti. 

10.11.   

ELY-keskus katsoo, että selostuksen osiota "Tekninen huolto" tulee täydentää ja huomioida 
seuraavat seikat:  

- Vesi-, jätevesi- ja jätehuolto tulee järjestää toimintavarmaksi, käyttöä vastaavaksi sekä ter-
veys- ja ympäristöhaittoja aiheuttamattomaksi. Vesikäymälöiden rakentaminen edellyttää 
liittymistä tarkoituksenmukaisesti suunniteltavaan ja toteutettavaan yleiseen tai alueelliseen 
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viemäriverkkoon. Matkailua ja vapaa-ajantoimintoja palvelevien jätevesijärjestelmien toimi-
vuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota kuormitusvaihtelujen aiheuttamien haasteiden 
vuoksi.  

- Umpisäiliöratkaisua, eli jäteveden kuljettamista muualle käsiteltäväksi, ei voida yleisesti 
pitää kestävänä ratkaisuna huomioiden siitä johtuvat liikennevaikutukset. Ändholmenin RA-
alueille kulkeva painorajoitteinen ja kapeahko siltarakenne ei edes välttämättä mahdollista 
umpisäiliöratkaisun käyttöä. Vapaa-ajan asunnot tulee ensisijaisesti varustaa ilman vesi-
käymälää, minkä vuoksi RA- ja RM alueelle suositellaan ensisijaisesti kuivakäymäläratkai-
sua. 

- Harmaiden jätevesijärjestelmien sijoitusetäisyyksissä rantaviivasta tulee huomioida tulva-
riskikorkeudet, ettei jätevesiä pääse vedenkorkeuden ja aaltoilujen seurauksena sekoittu-
maan meriveteen.  

Kaavoittajan vastine: 
Luonnoksessa esitetyt kaavamääräykset kieltävät vesikäymälän rakentamisen, 
mikäli rakennusta ei voida liittää ympäristönsuojelulainsäädännön sekä kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttövesi- 
ja jätevesijärjestelmiä koskevat suunnitelmat tulee myös hyväksyttää kunnalla 
ennen alueen toteutusta. Kaavaselostusta täydennetään esityksen mukaisesti 
muilta osin.  

10.12.  
ELY-keskus katsoo, että kaavamääräyksiin tulee lisätä seuraavat asiat: 

- RA-kortteleille vesikäymäläkielto. 
- Vesikäymälä voidaan sallia, mikäli rakennus liitetään toimintavarmaan ja tarkoituksenmu-

kaiseen alueelliseen jätevesien käsittelyjärjestelmään. 
- RA-ja RM alueelle suositellaan ensisijaisesti kuivakäymäläratkaisua. 
- Harmaiden jätevesien käsittely tulee järjestää niin kaukana rannasta ja tulvariskikorkeuden 

yläpuolella, etteivät jätevedet pääse vedenkorkeuden ja aaltoilujen seurauksena sekoittu-
maan meriveteen. 

Kaavoittajan vastine: 
Selvityksiä on täydennetty vesihuoltosuunnitelmalla, joka liitetään kaava-aineis-
toon. Ranta-asemakaava-alueelle järjestetään oma kunnallistekniikka. Suunni-
telman mukaan merestä pumpattava raakavesi puhdistetaan ns. käänteisos-
moosiin perustuvalla käsittelymenetelmällä. Puhdistus ei vaadi kemikaaleja ja 
huoltotarve on vähäinen automaattisen itsepuhdistus-menetelmän ansiosta. Alu-
een rakennusten käymälät tullaan toteuttamaan alipainekäymälöinä, joiden ku-
luttama vesimäärä per huuhtelu on noin 0,5 l. Käymälävesien määrät ovat siis 
noin kymmenesosa verrattuina normaaleihin huuhtelukäymälöihin, mikä pienen-
tää lokatyhjennysten määrää merkittävästi. Harmaiden vesien viemäriverkosto 
on suunniteltu siten, että kaivut, mahdolliset kalliolouhinnat ja pumppaamoiden 
tarve jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Verkoston suunnittelussa ja myöhem-
min rakentamisessa käytetään mahdollisimman paljon viettoviemäreitä. Harmai-
den vesien käsittely tullaan toteuttamaan hajautettuna ja vesien puhdistaminen 
tapahtuu neljässä yhteispuhdistamossa. Maatilan päärakennukselle, tilanhoita-
jan talolle, sekä rantasaunalle ja Ändholmenin loma-asunnoille toteutetaan omat 
järjestelmänsä. Omalla kunnallisteknisellä järjestelmällä ei ole vaikutusta Näsen 
kylän kunnallistekniseen järjestelmään.  

Vesikäymälöiden toteutuksessa edellytetään esitetysti mainittua toimintavarmaa 
ja tarkoituksenmukaista alueellista jätevesien käsittelyjärjestelmää. Tarkenne-
taan kaavamääräyksiä tämän sekä harmaiden jätevesien käsittelyn osalta. 
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Ks. myös kohta 10.11. 

10.13.   
Kaavaselostuksen kohdassa 5.3.1 Korttelialueet, on esitetty, että lomarakennusten korttelialu-
eelle (RA) saa rakentaa ympärivuotisen loma-asunnon. Tämä poikkeaa kaavamääräyksessä 
olevasta, ja ELY-keskus katsoo, että sana "ympärivuotisen" tulee poistaa.  

Kaavoittajan vastine: 
Loma-asuntoa saa käyttää mainittuun tarkoitukseen ympärivuotisesti ilman eri-
tyistä mainintaa. Poistetaan maininta selostuksesta. 

10.14.   
ELY-keskus katsoo, että esitetty kaavaluonnos perustuu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin ja 
vaikutuksia on arvioitu MRL 9 §:n tarkoittamalla tavalla.  

Osayleiskaava on ollut riittävästi ohjeena ranta-asemakaavaa laadittaessa ja yleiskaavaa on 
otettu huomioon niin kuin MRL 54 §:n 1 momentissa säädetään.  

ELY-keskuksen käsityksen mukaan kaavaluonnos täyttää MRL 54 ja 73 §:ssä säädettyjä 
asema- ja ranta-asemakaavan sisältövaatimuksia, kunhan otetaan huomioon tässä lausun-
nossa esitetyt seikat. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

11. Espoon seudun ympäristöterveys   16.1.2017 
11.1.  
Alue tulee suunnitella siten, ettei alueen asukkaille aiheudu terveydellistä haittaa. Tällä hetkel-
lä kiinteistöllä ei ole käytössä hyvälaatuista talousvettä, vaan ongelmana ovat olleet mm. ko-
honneet fluoridi-, mangaani- ja humuspitoisuudet. Alueen pohjavesivarannot ovat haasteelli-
set. Erityisesti vedenkulutuksen ja jätevesien määrien kasvaessa tulee huolehtia siitä, että 
kiinteistöllä on käytössä riittävästi hyvälaatuista talousvettä, ja että jätevesien käsittelystä ja 
johtamisesta ei aiheudu terveyshaittaa. Vedenoton vaikutukset alueen muihin kaivoihin tulee 
huomioida. Golf-kentän ja muiden huonokuntoisiksi päässeiden viheralueiden mahdollisessa 
kunnostuksessa käytettävien lannoitteiden, torjunta-aineiden tms. vaikutus alueen talousvesi-
kaivoihin tulee huomioida.  

Kaavoittajan vastine: 
Selvityksiä on täydennetty lisäksi vesihuoltosuunnitelmalla, joka liitetään kaava-
aineistoon. Ranta-asemakaava-alueelle järjestetään oma kunnallistekniikka. 
Suunnitelman mukaan merestä pumpattava raakavesi puhdistetaan ns. kään-
teisosmoosiin perustuvalla käsittelymenetelmällä. Puhdistus ei vaadi kemikaaleja 
ja huoltotarve on vähäinen automaattisen itsepuhdistus-menetelmän ansiosta. 
Alueen rakennusten käymälät tullaan toteuttamaan alipainekäymälöinä, joiden 
kuluttama vesimäärä per huuhtelu on noin 0,5 l. Käymälävesien määrät ovat siis 
noin kymmenesosa verrattuina normaaleihin huuhtelukäymälöihin, mikä pienen-
tää lokatyhjennysten merkittävästi. Harmaiden vesien viemäriverkosto on suun-
niteltu siten, että kaivut, mahdolliset kalliolouhinnat ja pumppaamoiden tarve jäi-
sivät mahdollisimman vähäisiksi. Verkoston suunnittelussa ja myöhemmin ra-
kentamisessa käytetään mahdollisimman paljon viettoviemäreitä. Harmaiden ve-
sien käsittely tullaan toteuttamaan hajautettuna ja vesien puhdistaminen tapah-
tuu neljässä yhteispuhdistamossa. Maatilan päärakennukselle, tilanhoitajan talol-
le, sekä rantasaunalle ja Ändholmenin loma-asunnoille toteutetaan omat järjes-
telmänsä. Omalla kunnallisteknisellä järjestelmällä ei ole vaikutusta Näsen kylän 
kunnallistekniseen järjestelmään.  
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Golf kentän hoidossa kiinnitetään huomiota ja pyritään vähentämään lannoittei-
den ja torjunta-aineiden vaikutuksia ympäristöön.  

11.2.  
Rakentamisessa sekä kaivovedenlaadussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen radonti-
lanteeseen sekä mahdolliseen meriveden noususta johtuvaan tulvariskiin. 

Säilytettävien ja käyttöönotettavien rakennusten kunnon osalta tulee huomioida asumister-
veydelliset seikat.  

Toiminnanharjoittajan tulee hyväksyttää talousvedenhankinta terveydensuojelulain mukaisesti 
ennen toiminnan aloittamista kunnan terveydensuojeluviranomaisella.  

Muilta osin kaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa. 

Kaavoittajan vastine: 
Yleisissä kaavamääräyksissä on edellytetty, että rakentamisessa huomioidaan 
radonhaitta. Lisäksi tulviminen on huomioitu edellyttämällä, että kastuvat raken-
teet sijoitetaan N2000 +3,2 metrin yläpuolelle. Määräysten mukaan puhtaan 
käyttöveden hankinnasta ja jätevesien käsittelystä tulee laatia suunnitelma, joka 
on hyväksytettävä kunnan viranomaisilla ennen rakentamiseen ryhtymistä. 

Ks. myös kohdat 10.11, 10.12 ja 11.1. Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

12. Kirkkonummen kunta / ympäristönsuojelu  17.1.2017 
12.1.  
Ändholmenin ja mantereen välinen W-aluevarauksella osoitettu alue on suurelta osin mataloi-
tunut ja ruovikoitunut sekä osin pensoittunut. Ranta-alue ei suurelta osin ole virkistyskäyttöön 
soveltuvaa. Kaavaselostuksessa ja havainnekuvassa esitetään laajaa ruoppausta W-alue-
varaukselle. Vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä selvitetään ruoppauksen vaikutukset vesi-
lain vaatimusten mukaisesti sekä luvan myöntämisen edellytykset.  

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. Kaavan vaikutusarvioinnissa on selostuksen kohdassa 5.5.1. 
tuotu esiin ruoppauksen luvanvaraisuus. Kalastuskunta suorittaa nykyisin sään-
nöllisesti niittoa alueella. 

Ks. myös kohta 10.8. 

12.2.  
Ändholmenin rantaan W-varaukselle osoitetun luo-alueen kohdalla W-merkintä esitetään muu-
tettavan SL-merkinnäksi tai VR-merkinnäksi. Luo-alue ei ole vesialuetta, vaan matalakasvui-
nen rantaniitty, jolla luontokartoituksessa tavattiin idänkirsikorentoa (tiukasti suojeltu direktiivi-
laji). Kaavaselostuksen luvussa Luontokohteet esitetään virheellisesti, että rantaniitty, jolla 
tavattiin idänkirsikorentoa, jää kaava-alueen ulkopuolelle.  

Kaavoittajan vastine: 
Muutetaan vesialue luo-rajauksen kohdalla retkeilyalueeksi (VR) ja korjataan se-
lostuksen virheellinen maininta. 
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12.3.  
Kaava-alueesta on lyhyimmillään noin 100 metriä Kirkkonummen saariston Natura-alueeseen 
ja noin 400 metriä Tavastfjärdenin lintuvedet Natura-alueeseen. Kaavaselostusta tulisi täyden-
tää arviolla kaavan vaikutuksista Natura-alueisiin. 

Kaavoittajan vastine: 
Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että ranta-asemakaava perustuu riittäviin 
selvityksiin, ks. kohta 10.14. Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

12.4.  
Kaavamääräyksiin esitetään lisättäväksi määräys, joka edellyttää, että maisemaa muuttaviin 
toimenpiteisiin edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa. Määräys 
turvaa luonto-, maisema- ja virkistysarvojen säilymistä.  

Kaavoittajan vastine: 
Ks. kohta 10.10. 

12.5.  
Esitetään, että MU-varaus muutetaan VL- tai SL-varaukseksi. Alue sijaitsee tiiviiksi suunnitel-
lun lomakylän vieressä ja tulee kuivilta osiltaan olemaan lähivirkistyskäytössä. Metsätalouden 
harjoittamiselle ei alueella ole edellytyksiä luonnonolojenkaan puolesta. Alue on suurelta osin 
järviruokoa kasvavaa luhtaa, johon vesi nousee korkean veden aikaan. Lisäksi alueen etelä-
päässä on pieni mäntyä kasvava kalliokumpare, pohjoispäässä pieni tervalepikkö ja rantaan 
vievän tien varrella mäntyä kasvava kaistale. Suojelualueen perustamisen edellytysten täyt-
tymisen voi tarkistaa Uudenmaan ELY-keskukselta.  

Kaavoittajan vastine: 
ELY-keskus ei ole esittänyt alueen suojelua, eikä luontoselvityksessä tuotu esiin 
suojelua edellyttäviä luontoarvoja. Alue muutetaan lähivirkistysalueeksi VL.  
Ks. myös kohta 10.10. 

12.6.  
Kaavaselostuksen luvussa luontokohteet esitetään, että kaava-alueella pesinyt rantasipi kuu-
luu silmälläpidettäviin lintuihin. Lintujen uhanalaisluokituksessa vuodelta 2015 rantasipi on 
siirretty luokkaan elinvoimaiset. 

Kaavoittajan vastine: 
Tarkistetaan tieto kaavaselostukseen. Luontoselvitys on laadittu pääosin vuonna 
2014.  

12.7.  
Lähivirkistysaluetta VL ja retkeily- ja ulkoilualuetta VR koskevat kaavamääräykset tulisi muo-
toilla selkeämmiksi. Virkistyskäytön ja maisemakuvan vaarantamisen sijaan tulisi kieltää virkis-
tys- ja maisema-arvojen heikentäminen.  

Kaavoittajan vastine: 
Muotoillaan kaavamääräystä esitetysti. 

12.8.  
Alueelle on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jolla on kallioisella kum-
pareella tiiviisti rakennettavia rakennusaloja. Rakennuskohtaisten jätevesijärjestelmien raken-
taminen niille olisi erittäin haasteellista maasto-olojenkin puolesta. Kaavan laadinnan yhtey-



 
 

18 

dessä tulisi tehdä yleissuunnitelma jätevesien käsittelystä ja esittää kaavassa sen pohjalta 
tarpeelliset aluevaraukset ja määräykset.  

Kaavoittajan vastine: 
Selvityksiä on täydennetty vesihuoltosuunnitelmalla, joka liitetään kaava-aineis-
toon. Ranta-asemakaava-alueelle järjestetään oma kunnallistekniikka. Suunni-
telman mukaan merestä pumpattava raakavesi puhdistetaan ns. käänteisos-
moosiin perustuvalla käsittelymenetelmällä. Puhdistus ei vaadi kemikaaleja ja 
huoltotarve on vähäinen automaattisen itsepuhdistus-menetelmän ansiosta. Alu-
een rakennusten käymälät tullaan toteuttamaan alipainekäymälöinä, joiden ku-
luttama vesimäärä per huuhtelu on noin 0,5 l. Käymälävesien määrät ovat siis 
noin kymmenesosa verrattuina normaaleihin huuhtelukäymälöihin, mikä pienen-
tää lokatyhjennysten merkittävästi. Harmaiden vesien viemäriverkosto on suun-
niteltu siten, että kaivut, mahdolliset kalliolouhinnat ja pumppaamoiden tarve jäi-
sivät mahdollisimman vähäisiksi. Verkoston suunnittelussa ja myöhemmin raken-
tamisessa käytetään mahdollisimman paljon viettoviemäreitä. Harmaiden vesien 
käsittely tullaan toteuttamaan hajautettuna ja vesien puhdistaminen tapahtuu 
neljässä yhteispuhdistamossa. Maatilan päärakennukselle, tilanhoitajan talolle, 
sekä rantasaunalle ja Ändholmenin loma-asunnoille toteutetaan omat järjestel-
mänsä. Omalla kunnallisteknisellä järjestelmällä ei ole vaikutusta Näsen kylän 
kunnallistekniseen järjestelmään.  

Yleiset kaavamääräykset sallivat mm. teknistä huoltoa palvelevien rakennusten 
ja rakenteiden rakentamisen rakennusalan ulkopuolelle. Käyttö- ja jätevesijärjes-
telmää koskeva tarkennettu suunnitelma hyväksytetään kunnassa ennen raken-
tamisen aloitusta, kun rakennusten koko, määrä ja sijainti on tarkemmin tiedos-
sa.  

Ks. myös kohdat 10.11 ja 10.12. 

12.9.  
Kaavan laadinnan yhteydessä tulisi laatia hulevesisuunnitelma, jonka pohjalta kaavassa esite-
tään tarpeelliset aluevaraukset ja määräykset.  

Kaavoittajan vastine: 
Maaston muotojen takia hulevedet valuvat luontaisesti kohti merta. Alueelle ei tu-
le merkittävää määrää vettä läpäisemättömiä pinnoitettuja alueita. Hulevesien 
johtaminen voidaan huomioida jatkosuunnittelussa. Ei aiheuta muutosta kaava-
luonnokseen. 

12.10.  
Jätehuoltopisteen/ pisteiden sijainti tulisi selvittää / suunnitella ja osoittaa kaavassa tarvittavat 
varaukset.  

Kaavoittajan vastine: 
Lisätään jätehuoltopisteen sijainti kaavakartalle nykyisen huoltorakennuksen yh-
teyteen. 

12.11.  
Kaavaluonnoksessa osoitetaan kolme RA-tonttia ja 1 erillispientalotontti RM-varauksella sekä 
RM-varauksella mahdollisuus 45 lomamökille. Tämä merkitsee huomattavaa loma-asuntojen 
lisäystä osayleiskaavan kantatilalaskelman mukaiseen neljään rakennuspaikkaan nähden. 
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Kaavoittajan vastine: 
RM-alueella sijaitsevien loma-asuntojen rakennuspaikkoja ei katsota erillisiksi, 
vaan RM-alue muodostaa yhden rakennuspaikan. Ks. myös kohta 10.6. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

13. Kirkkonummen kunta / tontti- ja paikkatietopalvelut 18.1.2017 
13.1.  
Kaavan yleismääräyksiin on tarpeen kirjoittaa kaavaselostuksen kohdassa 5.5.3 mainittu vas-
tuu yhteiskäyttöalueiden toteuttamisesta ja ylläpidosta (MRL 75 §) sekä vastuut kadun ja mui-
den yleisten alueiden toteuttamisesta (MRL 91 §). 

Kaavoittajan vastine: 
Rilaxintie ja Ändholmintie ovat yksityisteitä, joiden ylläpidosta vastaa tiekunta. 
Muut ajoyhteydet ovat RM-alueen sisäisiä yhteyksiä.  

Lisätään yleinen määräys yhteiskäyttöalueiden osalta.  

Huomautukset:  

14. Näsen alueen kiinteistönomistajat   29.11.2016 
14.1.  
Esillä olevalla kaavalla on suora suuresti heikentävä vaikutus Näsen nykyisten kiinteistön-
omistajien ja alueella vapaa-aikaansa viettävien ihmisten turvallisuuteen, terveyteen ja hyvin-
vointiin. Näin ollen vaadimme, että Kirkkonummen kunta luopuu kaavan toteuttamissuunnitel-
mista kokonaan. 

Perustelut 

• Rilaxintien turvallisuus kaikille tienkäyttäjille ja tien kestävyys: selvitys puuttuu 

• Käyttövesisuunnitelma puuttuu 

• Jätevesisuunnitelma ja jätehuoltosuunnitelma puuttuvat 

• Meluhaittojen lisääntyminen 

• Turvallisuuden ja asumisviihtyvyyden vaarantuminen 

• Suunnitelman epämääräisyys ja ylimitoitus sekä virkistys-, että luontoarvojen säilymi-
sen kannalta 

Kaavoittajan vastine: 
Ranta-asemakaavan selvityksiä on täydennetty kesän 2017 aikana.  

Selvityksiä on täydennetty vesihuoltosuunnitelmalla, joka liitetään kaava-aineis-
toon. Ranta-asemakaava-alueelle järjestetään oma kunnallistekniikka. Suunni-
telman mukaan merestä pumpattava raakavesi puhdistetaan ns. käänteisos-
moosiin perustuvalla käsittelymenetelmällä. Puhdistus ei vaadi kemikaaleja ja 
huoltotarve on vähäinen automaattisen itsepuhdistus-menetelmän ansiosta. Alu-
een rakennusten käymälät tullaan toteuttamaan alipainekäymälöinä, joiden ku-
luttama vesimäärä per huuhtelu on noin 0,5 l. Käymälävesien määrät ovat siis 
noin kymmenesosa verrattuina normaaleihin huuhtelukäymälöihin, mikä pienen-
tää lokatyhjennysten merkittävästi. Harmaiden vesien viemäriverkosto on suun-
niteltu siten, että kaivut, mahdolliset kalliolouhinnat ja pumppaamoiden tarve jäi-
sivät mahdollisimman vähäisiksi. Verkoston suunnittelussa ja myöhemmin raken-
tamisessa käytetään mahdollisimman paljon viettoviemäreitä. Harmaiden vesien 
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käsittely tullaan toteuttamaan hajautettuna ja vesien puhdistaminen tapahtuu 
neljässä yhteispuhdistamossa. Maatilan päärakennukselle, tilanhoitajan talolle, 
sekä rantasaunalle ja Ändholmenin loma-asunnoille toteutetaan omat järjestel-
mänsä. Omalla kunnallisteknisellä järjestelmällä ei ole vaikutusta Näsen kylän 
kunnallistekniseen järjestelmään.  

Rilaxintien osalta on tien nykykunnon selvittämiseksi sekä liikenteellisten vaiku-
tusten arviointia varten laadittu erillinen toimenpideselvitys (Destia). Toimenpiteil-
lä pyritään vähentämään tiellä esiintyviä, asukkaiden esiin tuomia liikenteellisiä 
ongelmia, joita esiintyy jo nykytilanteessakin. Selvityksessä henkilöautoliikenteen 
lisäyksen ei arvioida edellyttävän erityisiä toimenpiteitä tien nykykuntoon. Ra-
kennusaikainen kuoma-autoliikenne lisää rakenteiden kuormitusta, mutta raken-
nustoimenpiteet voidaan ajoittaa siten, että vältetään kevään kelirikon aikaan. 
Jätehuollon ja pelastustoimen tulee voida liikennöidä alueelle ympäri vuoden. 
Tien saattamiseksi nykykuntoa vastaavaksi raskaiden ajoneuvojen liikennöinnin 
osalta sekä liikenneturvallisuuden parantamiseksi on selvityksessä annettu toi-
menpide-ehdotuksia.  

Toimenpide-ehdotuksista on neuvoteltu tiekunnan kanssa ja niiden toteutukseen 
haetaan rahoitusavustusta kunnalta sekä valtiolta. Pääsääntö on, että liikenteen 
lisääjä maksaa kustannuksen. Jos parannustoimet tulevat muidenkin eduksi, tu-
lisi kuitenkin silloin muidenkin osallistua kustannuksiin. Tienparannustoimenpi-
teiden kustannukset sekä haluttu tienpidon taso ovat tiekunnan osakkaiden kes-
kenään sovittava asia. Tienhoitokunta on valinnut keskuudestaan toimikunnan 
keskustelemaan ja päättämään asiasta. 

Rilaxintien loppupään linjausta Näsen kylän kohdalla on Destian selvityksessä 
suositeltu siirrettäväksi lännemmäs, kiertämään kylän asutuksen, koska tieosuus 
on kapea ja kulkee avokalliolla. Tämä saattaa aiheuttaa hankaluuksia mm. pe-
lastusajoneuvoille ja huoltoajolle. Siirron myötä lisääntyvän liikenteen asutukselle 
aiheuttama häiriö vähenisi. Kaavaselostuksen vaikutusarviointia on täydennetty 
selvityksen perusteella.  

Kaavassa on annettu määräyksiä, joilla turvataan alueen virkistys-, luonto- ja 
maisema-arvojen säilyminen. Alueen toteutuksessa ja käytössä on noudatettava 
annettuja määräyksiä. Toteutusta valvoo Kirkkonummen kunta.  

Ks. myös kohdat 9.2, 10.14, 14.2-14.9  

Kaavakartalla varaudutaan Rilaxintien siirtoon osoittamalla ajoyhteys kaava-
alueen pohjoisosaan asti. Täydennetään kaavaselostuksen vaikutusarviointia ja 
ohjeistusta jatkosuunnittelulle. Nykyisen huoltorakennuksen yhteyteen osoite-
taan ekopiste yhteistä jätteiden keräilyä varten. 

14.2.  
Liikennemäärän huomattava lisääntyminen kapealla, hiekkapäällysteisellä, noin neljä kilomet-
riä pitkällä Rilaxintiellä aiheuttaisi vaaratilanteita tien käyttäjille. Tiellä on paljon kevyttä liiken-
nettä; lapsia niin kävellen kuin pyöräillenkin, ihmiset lenkkeilevät ja ulkoiluttavat lemmikkejään. 
Autojen kohtaamiset ovat jo tällä hetkellä usein ongelmallisia: kaksi autoa ei aina mahdu rin-
nakkain. Raskas liikenne - esimerkiksi roska-autot - aiheuttaa vaaratilanteita: henkilöautot 
joutuvat väistämään, kun isompi ajoneuvo tulee vastaan. 
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Olemme huolissamme tienkäyttäjien turvallisuudesta ja Näsen alueen viihtyisyydestä. Maan-
käyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan "Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saata-
vuudelle ja liikenteen järjestämiselle." Rastirannan kaavasuunnitelmassa turvallisuustekijöitä 
vähätellään huolestuttavalla tavalla: ylimalkaiset viittaukset ohituspaikkojen lisäämiseen ja 
nopeusrajoituksiin eivät riitä alkuunkaan. 

Rilaxintiellä on ollut pitkään 30 km/h nopeusrajoitus, mistä huolimatta tiellä on sattunut useita 
liikennevahinkoja. Kaavasuunnitelmassa mainituista ohituspaikoista on vain teoreettista arvoa, 
koska todellisuudessa ”Joka miehen oikeutta" nauttivat marjastajat, sienestäjät ja lintuharras-
tajat käyttävät ohituspaikkoja paikoitusalueina. Kaikki autoilijat eivät myöskään noudata no-
peusrajoitusta - tämä pätee erityisesti alueen ulkopuolisiin tienkäyttäjiin. Liikenteen lisääntyes-
sä ylinopeudet lisääntyvät ja riskitekijät kasvavat. 

Vaaranpaikat Rilaxintiellä alkavat heti Sevallin kartanon kohdalla (Rilaxintie 30, jyrkkä mutka 
ja kallioseinämä) ja jatkuvat koko tien pituudelta. Esimerkkejä: Rilaxintie 61 kohdalla mutka, 
josta huono näkyvyys; Rilaxintie 117-119, tiheän metsän siimeksessä jyrkkä mutka laskeutu-
vassa mäessä, jonka jälkeen metsäinen kaarre ennen Rilaxin kartanoa (Rilaxintie 193); tämän 
jälkeen erittäin huonoa näkyvyyttä kaarteessa Rilaxintie 231. Jokaisessa mainitussa paikassa 
on tapahtunut liikennevahinko. Koholmintien risteyksen jälkeen Rastirantaa kohti tie tekee 
jyrkän mutkan ja nousee paljaalle kalliolle, jolloin näkyvyys eteenpäin on hyvin lyhyt. Lisäksi 
paljaalle kalliotielle jauhautunut autojen tuoma sora pölyttää huomattavasti lähikiinteistöjen 
piha-alueita ja terasseja.  

Rastirannan suunnitelman mukaiseen rakentamiseen ryhdyttäessä, rakennusaikainen ras-
kaan liikenteen määrä olisi valtava, vähintään kymmeniä, ellei satoja raskaan liikenteen ajo-
neuvoja. Lisäksi rakennusaika on huomattavan pitkä - useita vuosia. Tämäkin vaara- ja haitta-
tekijä sivuutetaan suunnitelmassa olankohautuksella.  

Päätöksentekijöiden on tutustuttava Rilaxintien liikenneolosuhteisiin ja mietittävä vaaratekijöitä 
omakohtaisesti: onko lapsille turvallista liikkua tiellä, jos liikenteen määrä yleisesti ja raskaan 
liikenteen määrä erityisesti kasvavat Rastirannan suunnitelmien edellyttämällä tavalla. 

Tiesuunnitelman olisi oltava hyvin yksityiskohtainen, ottaen huomioon tien jokaisen mutkan ja 
mäen ja sijoitettava ohituspaikat näkyvyyden kannalta tarkoituksenmukaisesti, jotta liiken-
neuhreilta vältyttäisiin. Rilaxintie ei sovellu sellaiseen liikennemäärän kasvuun, jota uusi kaa-
vasuunnitelma edellyttää. Turvallisuustekijöiden vähättely ja sivuuttaminen on vastuutonta. 

Kaavoittajan vastine: 
Tavoitteena on kaikkien kannalta turvallinen ja toimiva tieyhteys. Lisääntyvän lii-
kenteen aiheuttamien vaikutusten selvittämiseksi on laadittu erillinen selvitys 
(Destia), jossa on arvioitu Rilaxintien edellyttämät kunnostustoimenpiteet, jotta 
tie vastaisi nykyisiä vaatimuksia. Esitetyt toimenpiteet parantavat liikenneturvalli-
suutta ja tien loppupään siirrolla Näsen kylän kohdalla vähennettäisiin myös lii-
kenteestä aiheutuvaa häiriötä nykyiselle asutukselle. Toimenpiteistä on neuvotel-
tu tiekunnan kanssa ja niiden toteutusta varten haetaan rahoitusavustusta.  

Ks. myös kohta 14.1. 

14.3.  
Kaavasuunnitelman kuvaukset jätevesihuollosta ovat huolestuttavan epämääräisiä. Ilmeisesti 
suunnitelmissa on kiinteistökohtaisia umpisäiliöitä, joiden tyhjentäminen tarkoittaa säännöllistä 
raskasta liikennettä.  

Kaavoittajan vastine: 
Alueelle on laadittu erillinen vesihuoltoselvitys, jossa on tarkasteltu alueen käyt-
töveden hankintaa sekä jätevesien käsittelyä. 

Ks. kohta 14.1. 
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14.4.  
Roskien kuljetuksesta ei ole mainintaa. Olemme huolissamme tien kestävyydestä erityisesti 
uuden alueen mahdollisena rakennusaikana, jolloin raskas liikenne lisääntyy huomattavasti. 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. kohta 14.1. 

14.5.  
On kohtuutonta, että suunnitelma edellyttää Rilaxintien parannus- ja korjauskulujen jäävän 
tiehoitokunnan vastuulle. Tie palvelee hyvin nykyisiä asukkaita ja heidän tarpeitaan, mutta ei 
lainkaan sen kaltaista uutta yhteisöä, jota kaavasuunnitelmassa hahmotellaan. 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. kohta 14.1. 

14.6.  
Näsen alue on sen verran pieni, että sopivan tuulen tai tyynen sään sattuessa äänet kantau-
tuvat pitkälle. Erityisesti rakennustöiden aiheuttama meluhaitta olisi suuri ja pitkäkestoinen. 
Jos asukasmäärä kasvaa yli kaksinkertaiseksi nykyisestä, on selvää, että myös muista melu-
haitoista tulee jokapäiväisiä. 

Kaavoittajan vastine: 
Hanke on voimassa olevan Kirkkonummen saariston ja rannikon osayleiskaavan 
mukaista matkailupalvelujen toimintaa. Uusien alueiden toteutuksen yhteydessä 
vaikutuksia ei voida täysin estää. Rakentamistoimenpiteitä voidaan suunnitella ja 
ajoittaa siten, ettei häiriö ole jatkuvaa. Vaikutusarviointia on täydennetty. 

14.7.  
Pohjavesi ei riitä, mikäli suunnitellun alueen vedensaanti aiotaan järjestää nykyisiä pohjavesi-
esiintymiä käyttämällä. Sateettomien kausien jälkeen porakaivojen vesi loppuu toisinaan jo 
nykytilanteessakin. Suunniteltu alue käyttäisi samaa pohjavesivarantoa kuin Näsen nykyinen 
mökkialue. Kaavasuunnitelma sivuuttaa asian epämääräisillä viittauksilla: "Meriveden puhdis-
tusta käyttövedeksi on mahdollista tutkia ja hyödyntää kaava-alueella" ja "puhtaan käyttöve-
den hankinnasta huolehditaan asianmukaisesti." Ennen kaavan jatkokäsittelyä tarvitaan konk-
reettisia, uskottavia, toteuttamiskelpoisia suunnitelmia ja kustannuslaskelmia 

Kaavoittajan vastine: 
Pohjaveden vähäisyys on tiedossa. Hankkeen yhteydessä onkin selvitetty meri-
veden suodatusta juomavedeksi. Menetelmää on käytetty 1970-luvulta asti puh-
taan veden valmistamiseen mm. lääketieteen ja teollisuuden tarpeisiin. Nykyään 
menetelmä on jo varsin kilpailukykyinen myös loma-asumiskäyttöön.  

Alueelle on laadittu erillinen vesihuoltosuunnitelma, ks. kohta 14.3. 

14.8.  
Pidämme Rastirannan ranta-asemakaavan muutosesitystä vahvasti ylimitoitettuna vastaaviin 
alueisiin verrattuna. On myös huomattava, että Näsen nykyisen loma-asuntoalueen tonttite-
hokkuuslaskelmissa alueen yhteiskäyttöön osoitetut maa-alueet on jätetty huomiotta. Nyt 
suunnitellun alueen vastaavissa laskelmissa yhteisalueet ovat mukana. Tällä tavalla tonttite-
hokkuuslaskelmat on saatu näyttämään suunnitellulle alueelle edullisilta. 
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Kaavoittajan vastine: 
Matkailupalvelujen aluetta (RM) ei voida suoraan verrata tehokkuuden osalta ta-
vanomaiseen loma-asumiseen (RA). Vastaavaa lomakylää ei Kirkkonummen 
alueella ole vertailukohdaksi. Palvelut vaativat aina enemmän tehokkuutta ja ra-
kennusoikeutta, jotta toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Matkailupalvelujen 
alue on voimassa olevan Kirkkonummen saariston ja rannikon osayleiskaavan 
mukainen, vaikka toiminnan luonne ja käyttäjämäärä muuttuisi ajan kuluessa 
verrattuna entiseen käyttöön. Osayleiskaava ei määrittele, millaista toimintaa 
matkailupalvelujen alueelle saa sijoittua tai mikä on käytettävissä oleva raken-
nusoikeus. Rakennusoikeudet määritellään tapauskohtaisesti asemakaavoituk-
sen yhteydessä. 

Rastirannan ranta-asemakaavassa on osoitettu kolme loma-asuntotonttia (RA). 
Näillä tonttitehokkuudeksi muodostuu keskimäärin 0,048, kun Näsen alueen te-
hokkuus on keskimäärin 0,038.  

Loma-asunnot on tarkoitus toteuttaa yhtiömuotoisesti, jolloin aluetta hoidetaan 
keskitetysti. Siten mm. alueen ylläpito sekä toiminnan vaikutukset ovat tavan-
omaisia yksityisiä loma-asuntoja vähäisempiä ja paremmin hallittavissa yhtiön 
järjestyssääntöjen kautta. Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen.   

14.9.  
Tien turvallisuuden, jätevesien käsittelyn ja käyttöveden riittävyyden osalta ei ole tehty vaiku-
tusten arviointia. Kaavaa ei näkemyksemme mukaan voi viedä eteenpäin pelkän rakennutta-
jan toiveajattelun pohjalta. Tämä olisi vastuutonta. Vetoammekin Kirkkonummen päättäjiin, 
että kaavamuutos hylätään. 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. kohdat 14.1-14.8. Merkitään tiedoksi. 

15. Näsen kalastusosuuskunta   14.12.2016 
15.1.  
Rastirannan alueella verkkokalastusoikeus on myönnetty ainoastaan alueen talonmiehelle. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. Kiinteistölle kuuluvat sille kiinteistörekisterissä määritellyt oi-
keudet.  

15.2.  
Kalastuskunnan alueella suoritetaan vuosittain kaislan ja ahvenruohon niitto. Niiton tilaa kalas-
tusosuuskunta ja niittäjä lähettävät laskun osuuskunnan jäsenille, Valiolle, Rastirannan sekä 
Näsen mökkitoimikunnalle. Ändholmenin saaren ja Näsen välissä olevan kaislikon (karttaliite) 
niittämisen kustannuksen on maksanut Veikkaus. Edellytämme käytännön jatkamista Rasti-
rannan mahdollisen omistajan vaihdoksen jälkeen. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. Asiaa ei ratkaista kaavalla, vaan asiasta tulee sopia erikseen. 

15.3.  
Vastustamme rantakaavan muutosta. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
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16. Rilaxholm-Näse tiekunta  23.1.2017 
16.1.  
Rilaxholm-Näse tiekunta on käsitellyt lausunnon sisältöä kokouksessaan 14.1.2017. Tiekunta 
pitää asemakaavan kuvauksessa esitettyjä Rilaxintietä ja Ändholmintietä koskevia arvioita 
osin puutteellisina ja ehdotettuja toimenpiteitä osin riittämättöminä ja epätarkkoina.  

Kaavaselostuksessa todetaan mm. liikenteen lisääntyvän Rilaxintiellä ja Ändholmintiellä kaa-
van toteutumisen myötä "jonkin verran", todetaan että raskaiden ajoneuvojen liikkuminen "li-
sääntynee hieman" ja että huoltoajo "saattaa lisääntyä". Arvioita voidaan pitää alimitoitettuina, 
kun otetaan huomioon kaavaluonnoksessa esitetty uusi rakennusoikeus ympärivuotiseen va-
paa-ajan käyttöön ja sen myötä lisääntyvä huoltoliikenne. 

Selostuksessa esitetään, että turvallisuutta voidaan parantaa nopeusrajoituksin, varoituskyl-
tein sekä tienparannustoimin. Tiellä on kuitenkin jo nykyisellään 30 km/h nopeusrajoitus sekä 
varoituskylttejä ja muutamia rakennettuja tai luontaisia ohituspaikkoja. Näiltä osin kaavaselos-
tuksessa ei siis esitetä uusia tien turvallisuutta parantavia ehdotuksia, tien rakenteellista pa-
rantamista lukuun ottamatta.  

Tiekunta edellyttää, tienkäytön turvallisuuden ja kestävyyden parantamiseen tarvittavien toi-
menpiteiden arvioimista riittävällä tarkkuudella ja kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioiden. 
Tärkeintä on, että toimenpiteiden perusteena käytetään realistista arviota lisääntyvästä liiken-
teestä niin henkilöautoliikenteen, kuin raskaan liikenteen osalta. Raskaan liikenteen osalta on 
olennaista arvioida useita vuosia kestävä rakennusvaihe, joka asettaa erityisesti tien kestä-
vyydelle merkittävän riskin.  

Kaavoittajan vastine: 
Selvityksiä on täydennetty Rilaxintien osalta erillisellä toimenpideselvityksellä 
(Destia), jolla pyritään selvittämään tarvittavat toimenpiteet, jotta tie kestää huol-
to- ja pelastusliikenteen ja liikenneturvallisuutta saavaan parannettua nykytilan-
teeseen nähden. Vaikutusarviointia täsmennetään selostukseen selvityksen pe-
rusteella. 

Ks. myös kohta 14.1. 

16.2.  
Tiekunnan ne osakkaat, jotka eivät ole mukana kaavamuutoshankkeessa, haluavat tuoda 
esille huolensa muutoksista aiheutuvista kustannuksista. Kaavamuutoksen myötä lisääntyväs-
tä liikenteestä johtuvat, tien turvallisuutta ja kestävyyttä parantavat, muutokset eivät saa ai-
heuttaa muutostöiden osalta lisäkustannuksia nykyisille osakkaille.  

Kaavoittajan vastine: 
Toimenpide-ehdotuksista on neuvoteltu tiekunnan kanssa ja niiden toteutukseen 
haetaan rahoitusavustusta kunnalta sekä valtiolta. Tienparannustoimenpiteiden 
kustannukset sekä haluttu tienpidon taso ovat tiekunnan osakkaiden keskenään 
sovittava asia. Tiekunnan kanssa on neuvoteltu asiasta ja tienhoitokunta on pe-
rustanut toimikunnan asian hoitamista varten.  

Ks. myös kohta 14.1. 

16.3.  
Kaikkien tienkäyttäjien kannalta on tärkeää varmistaa tien turvallisuus ja käytettävyys. Asema-
kaavaluonnos ei täytä Maankäyttö- ja rakennuslain 54 pykälää: "Asemakaava on laadittava 
siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palve-
lujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle." 
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Kaavoittajan vastine: 
Selvityksiä on täydennetty, jotta tien käytettävyys ja liikenneturvallisuus voidaan 
ottaa paremmin huomioon. Ks. kohta 14.1. 

16.4.  
Tiekunta toi epävirallisessa lausunnossaan (11.9.2016) esille näkökulmia ja faktoja, jotka 
edelleen perustelevat edellä esitettyjä näkemyksiämme liittyen tien kuormitukseen ja turvalli-
suuteen liittyviä näkökulmia. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi.  

17. Mielipiteenantaja 1 9.12.2016 
17.1.  
RM-korttelialueelle suunniteltujen vapaa-asuntojen määrä, 45 ympärivuotista vapaa-ajan 
asuntoa, on ylimitoitettu. RM-alueen puoleisen rantaviivan pituus on alle 300 metriä. Rantavii-
van pituus tulee huomioida mitoituksessa. Alueella sijaitsee nykyisin 10 vapaa-ajanasuntoa ja 
ne ovat ainoastaan kesäkäytössä.  

Kaavoittajan vastine: 
RM-korttelialueelle voi toteuttaa 29-45 asuntoa riippuen yksittäisen rakennuksen 
koosta. RM-korttelialue ei ulotu rantaan asti, vaan ranta on yhteiskäyttöistä. Täl-
löin mitoitus ei määräydy rantaviivan mukaan. Kirkkonummen rakennusjärjestys 
määrittelee yksittäiselle rakennuspaikalle sallitun rakennusoikeuden (loma-ra-
kennukset, sauna, talousrakennukset sekä näiden kerrosneliömetrimäärä) aino-
astaan tavanomaisen loma-asumisen (RA) osalta. Matkailupalvelujen alueelle 
(RM) osoitettavaan rakennusoikeuteen se ei ota kantaa, vaan se määritellään 
asemakaavassa toiminnan luonteen mukaan. Matkailupalvelujen alue on voi-
massa olevan Kirkkonummen saariston ja rannikon osayleiskaavan mukainen, 
vaikka toiminnan luonne ja käyttäjämäärä muuttuisi ajan kuluessa verrattuna en-
tiseen käyttöön. Osayleiskaava ei määrittele, millaista toimintaa matkailupalvelu-
jen alueelle saa sijoittua. 

Ks. myös kohta 10.6. 

17.2.  
Kaavaselostuksessa aliarvioidaan liikennemäärien kasvun vaikutukset. Liikenne kasvaa Rila-
xintiellä moninkertaisesti, kun nykyisten vapaa-ajan asuntojen käyttäjien sijaan alueelle tulee 
jopa 133 ympärivuotista loma-asukasta. Lisäksi huoltoajo moninkertaistuu jätehuollon ja jäte-
vesien tyhjennyksen myötä. Myös rakentamisen aikainen liikenne tulee aiheuttamaan kohtuu-
tonta haittaa Näsen alueen nykyisille asukkaille.  

Rilaxintie kulkee Näsen mökkialueen läpi. Tie on yksikaistainen ja hiekkapintainen 3,5 kilomet-
riä pitkä yksityistie. Tietä ei ole mitoitettu näin suurille liikennemäärille, eikä se myöskään tule 
kestämään toistuvaa raskasta liikennettä. Tie muuttuu vaaralliseksi.  

Veikkauksen alueen vieressä on Valion omistuksessa oleva, nykyisin vähällä käytöllä oleva 
alue. Alueen käyttötarkoitus voi tulevaisuudessa muuttua, joten tässä vaiheessa tulee ottaa 
huomioon mahdolliset liikennemäärien kasvut myös Valion omistaman alueen osalta. 

Kaavoittajan vastine: 
Selvityksiä on täydennetty, jotta tien käytettävyys ja liikenneturvallisuus voidaan 
ottaa paremmin huomioon. Ks. kohta 14.1.   



 
 

26 

17.3.  
RM-korttelialueen rakennusmäärät tulevat väistämättä muuttamaan maisemakuvaa. Havain-
nekuvaan piirretty rakennusalue on erittäin tiivis, jossa vapaa-ajan asunnot muodostavat usei-
ta ryppäitä kallioalueen huipun ympärille. Tielinjaukset muuttuvat ja alueelle rakennetaan ko-
konaan uusia teitä. Rakentaminen vaarantaa maisemakuvaa ja luonnon monimuotoisuutta. 
Kallioaluetta joudutaan louhimaan, jotta alueelle saadaan sijoitettua rakennukset sekä tarvitta-
va vesihuolto niin käyttöveden kuin jätevedenkin osalta. Alueen tiheästä ja varttuneesta puus-
tosta jäisi tiiviin rakentamisen myötä jäljelle vain yksittäisiä puita. Rakentamisen seurauksena 
alueen rantapuustoon tulee kohdistumaan todennäköisesti merkittävää harvennusta.  

Kaavoittajan vastine: 
Uusi rakentaminen muuttaa aina maisemakuvaa. Paikallista suurempia vaiku-
tuksia sekä vaikutuksia meri-/rantamaisemaan pyritään välttämään ja ohjeista-
maan rakentamista kaavamääräyksin siten, että vaikutukset jäävät mahdollisim-
man pieniksi. Matkailua palvelevienrakennusten korttelialuetta (RM) koskevat 
määräykset ohjaavat rakentamista ja edellyttävät sen sovittamista maisemaan.  
RM-korttelialue ei ulotu rantaan asti, vaan rannalla on uimaranta-aluetta (VV) 
sekä ehdotuksessa lähivirkistysaluetta (VL). Näille alueille on kaavassa annettu 
määräyksiä koskien alueen kasvillisuuden käsittelyä sekä vaikutuksia maisema-
kuvaan. 

Ks. myös kohta 3.3. 

17.4.  
Rastirannan suunnittelualue jää kahden Natura-alueen väliin (Tavastfjärden ja Kirkkonummen 
saaristo). Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on luontoarvoltaan mittaamattoman 
arvokkaita luonnonsuojelualueita, kuten Järsön metsäinen kallioselänne ja Ändholmen. Luon-
toselvityksessä todetaan, että Ändholmenin kallioalue on metsälain mukainen erityisen tärkeä 
elinympäristö (jyrkänne ja karukkokangasta puuntuotannollisesti vähätuottoisempi kallio), joka 
muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden idempänä sijaitsevan luonnonsuojelualueen kanssa. 
Luontoselvityksessä suositellaan Ändholmenin kallioalueen jättämistä rakentamistoimien ja 
metsänhoitotoimien ulkopuolelle sekä säilyttämään tienvarsipuusto. Luontoselvityksestä huo-
limatta ranta-asemakaavan VR-alueeseen on merkitty sekä pysäköintipaikkoja, että tienleven-
nys jyrkänteen reunalle. Nämä edellyttävät tienvarsipuuston karsimista. Tienvarsipuusto tulee 
säilyttää koskemattomana. Ändholmenin kallioalueelle ei myöskään tule rakentaa minkäänlai-
sia virkistystä palvelevia rakenteita.  

Kaavoittajan vastine: 
Ranta-asemakaavassa ei ole osoitettu Ändholmenin kallioalueelle rakentamista 
ja tienvarren puusto on pääosin säilytetty. Tien varrelle on lisätty ainoastaan 
muutamia pysäköintipaikkoja sekä yksi ohituslevike. Kallioalueella on olemassa 
oleva näköalapaikka sekä sille johtava portaikko. Uusia rakenteita ei ole esitetty. 
Kulutuksen vähentämiseksi liikkumista voidaan ohjata rakennetuille luontopoluil-
le ja opastaulujen avulla. Luontoselvityksessä todetaan, että Ändholmenin kal-
lioalueen käyttö näköalapaikkana ei heikennä sen arvoa. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen.   

17.5.  
Kaavassa esitetään 28 veneen betoniponttoonilaiturin rakentaminen Sjöörenille. Saaren ranta 
on erittäin alavaa. Laitureiden rakentaminen edellyttää pengerten tai betoniarkkujen rakenta-
mista. Tällainen toiminta muokkaa merkittävästi saaren rantaa sekä muuttaa maisemakuvaa. 
Sjöörenille ei tule sallia uusia laitureita, eikä lisätä venepaikkojen lukumäärää nykyisestään. 
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Kaavoittajan vastine: 
Laitureiden toteutus suunnitellaan tarkemmin alueen toteutuksen yhteydessä. Yli 
10 veneen laturille tulee hakea toimenpidelupa. Lupakäsittelyn yhteydessä voi-
daan tarkastella lähemmin laiturin toteutustapaa sekä sopeuttamista maise-
maan. Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen.   

17.6.  
Lähtökohdat alueen suunnittelulle ovat vastoin alueen ympäristöä, maisemakuvaa ja luontoar-
voja. Rilaxintie ei tule kestämään kasvavaa liikennemäärää. Suunnittelualueelle ei tule lisätä 
vapaa-ajan asuntojen ja venepaikkojen lukumäärää nykyisestään. Jos alueelle rakennetaan 
uusia vapaa-ajanasuntoja, tulee vanhat asunnot purkaa. Uudet vapaa-ajan asunnot tulee si-
joittaa siten, etteivät ne muuta maisemakuvaa. Nykyinen rantapuusto tulee säilyttää koske-
mattomana ja alueelle ei tule rakentaa uusia teitä. 

Kaavoittajan vastine: 
Ympäristö- ja luontoarvot sekä maisemakuva on otettu huomioon säilyttämällä 
arvokkaat luontoalueet ennallaan sekä säilyttämällä ranta matkailualueen edus-
talla yhteiskäyttöisenä ja rakentamattomana. RM-alueen edustalla ranta-alueelle 
ei ole osoitettu uutta rakentamista uutta saunarakennusta sekä venevajaa lu-
kuun ottamatta. Vanhat rakennukset tullaan purkamaan alueen rakennuskannan 
nykyaikaistamisen yhteydessä suojeltuja rakennuksia lukuun ottamatta. Uima-
rantaa (VV) koskevissa määräyksissä on edellytetty, että puustoa hoidetaan si-
ten, etteivät maisema-arvot vaarannu. Samoin kaavassa on annettu lähivirkistys-
alueita (VL) koskevia määräyksiä puuston käsittelystä. Matkailupalvelujen alueel-
la (RM) on annettu rakentamista koskevia määräyksiä ja edellytetty, että huomio-
ta kiinnitetään rakennusten maisemaan ja maisemakuvaan sekä ympäristöolo-
suhteisiin sopeuttamiseen. Myös puuston hoitoa on ohjeistettu. 

Matkailupalvelujen alue on voimassa olevan Kirkkonummen saariston ja ranni-
kon osayleiskaavan mukainen, vaikka toiminnan luonne ja käyttäjämäärä muut-
tuisi ajan kuluessa verrattuna entiseen käyttöön. Ei aiheuta muutosta kaava-
luonnokseen.   

18. Mielipiteenantaja 3 15.12.2016 
18.1.  
Olen täysin samaa mieltä naapureitteni kanssa oheisesta kirjelmästä (liite: Näsen alueen kiin-
teistönomistajat 29.11.2016). 

Vetoan myös kunnan päättäjiin, että kaavamuutos hylätään.  

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. Ks. kohta 14. 

19. Mielipiteenantaja 4 16.12.2016 
19.1.  
Yhdymme täysin muiden Näsen alueen kiinteistönomistajien näkemyksiin ja moitteisiin Rasti-
rannan suunnitellusta ranta-asemakaavasta (liite: Näsen alueen kiinteistönomistajat 
29.11.2016, tiivistelmä kohdassa 6). Haluamme lisäksi tuoda esille seuraavat seikat. 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. Ks. kohta 14. 
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19.2.  
Suuri osa Näsen kyläyhteisön mökeistä on käytössä vain osan vuodesta, lomien aikana, kun 
taas Rastirannan rakennuttajan suunnitelmissa on mahdollisimman tehokas mökkien ympäri-
vuotinen käyttö. Liikennemäärät tulevat siis kasvamaan huomattavasti enemmän kuin kaava-
selostuksessa annetaan ymmärtää ("Liikenne Ändholmintiellä sekä Rilaxintiellä lisääntyy kaa-
van toteuttamisen myötä jonkin verran" ja "Raskaiden ajoneuvojen liikkuminen Ändholmintiellä 
sekä Rilaxintiellä lisääntynee hieman"). Häkellyttävää. 

Kaavoittajan vastine: 
Selvityksiä on täydennetty, jotta tien käytettävyys ja liikenneturvallisuus voidaan 
ottaa paremmin huomioon. Ks. kohta 14.1.  

19.3.  
Vastustamme jyrkästi, että tiehoitokunta joutuisi osallistumaan rakennuttajan itsensä aiheut-
tamiin kustannuksiin, kuten esim. 

- raskaan liikenteen tievauriot 

- huomattavasti lisääntyneen liikennemäärän tievauriot 

- ohituspaikkojen rakentaminen 

- tien leventäminen 

- mahdolliset tien mutkien oikaisut 

Rakennuttajan yksin pitää sitoutua täysimääräisesti vastaamaan kaikista kustannuksista ja 
korjaamaan kaikki tielle aiheuttamansa vauriot. 

Kaavoittajan vastine: 
Toimenpide-ehdotuksista on neuvoteltu tiekunnan kanssa ja niiden toteutukseen 
haetaan rahoitusavustusta kunnalta sekä valtiolta. Tienparannustoimenpiteiden 
kustannukset sekä haluttu tienpidon taso ovat tiekunnan osakkaiden keskenään 
sovittava asia. Tiekunnan kanssa on neuvoteltu asiasta ja tienhoitokunta on pe-
rustanut toimikunnan asian hoitamista varten.  

Ks. myös kohta 14.1. 

19.4.  
Kyse on historiallisesta, vuosisatoja vanhasta kapeasta ja mutkittelevasta tiestä, jonka linjauk-
seen ei olla ennenkään koskettu. Ehdotamme, että tutkitaan tieyhteyden mahdollisuutta Hilan 
suunnalta. Esimerkiksi vanha, sittemmin katkaistu yhteys näkyy vanhoista kartoista (liite). 
Etäisyys Rastirannan luoteisnurkasta olemassa olevaan tiehen olisi vain n. 600–800 m lin-
jauksesta riippuen. 

Kaavoittajan vastine: 
Laaditussa selvitystäydennyksessä on tarkasteltu myös vaihtoehtoisia tulosuun-
tia uudelle tielle, mutta on todettu tarkoituksenmukaisimmaksi ja kokonaistalou-
dellisimmaksi nykyisen tien kunnostaminen ja linjaaminen uudelleen Näsen koh-
dalla. Muut neljä tutkittua, vaihtoehtoista reittiä, ovat rakennuskustannuksiltaan 
huomattavasti kalliimpia ja niissä esiintyy muita rakentamista vaikeuttavia tekijöi-
tä. Vanha tielinja säilyy Näsen loma-asukkaiden käytössä. Tielinjauksen mahdol-
linen siirtäminen on kuitenkin kaavaprosessista erillinen toimenpide. Ei aiheuta 
muutosta kaavaluonnokseen. 
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19.5.  
Maasto on pääosin kallioinen, joten talous- ja jätevesien järjestelmiä varten täytynee suorittaa 
kallion räjähdystöitä. Tällaista haitan mahdollisuutta ei mainita selostuksessa lainkaan, eikä 
liioin tästä työstä aiheutuvia melu- ja pohjavesihaittoja. 

Kaavoittajan vastine: 
Selvityksiä on täydennetty vesihuoltosuunnitelmalla, joka liitetään kaava-aineis-
toon. Ranta-asemakaava-alueelle järjestetään oma kunnallistekniikka. Suunni-
telman mukaan merestä pumpattava raakavesi puhdistetaan ns. käänteisos-
moosiin perustuvalla käsittelymenetelmällä. Puhdistus ei vaadi kemikaaleja ja 
huoltotarve on vähäinen automaattisen itsepuhdistus-menetelmän ansiosta. Alu-
een rakennusten käymälät tullaan toteuttamaan alipainekäymälöinä, joiden ku-
luttama vesimäärä per huuhtelu on noin 0,5 l. Käymälävesien määrät ovat siis 
noin kymmenesosa verrattuina normaaleihin huuhtelukäymälöihin, mikä pienen-
tää lokatyhjennysten merkittävästi. Harmaiden vesien viemäriverkosto on suun-
niteltu siten, että kaivut, mahdolliset kalliolouhinnat ja pumppaamoiden tarve jäi-
sivät mahdollisimman vähäisiksi. Verkoston suunnittelussa ja myöhemmin raken-
tamisessa käytetään mahdollisimman paljon viettoviemäreitä. Harmaiden vesien 
käsittely tullaan toteuttamaan hajautettuna ja vesien puhdistaminen tapahtuu 
neljässä yhteispuhdistamossa. Maatilan päärakennukselle, tilanhoitajan talolle, 
sekä rantasaunalle ja Ändholmenin loma-asunnoille toteutetaan omat järjestel-
mänsä. Omalla kunnallisteknisellä järjestelmällä ei ole vaikutusta Näsen kylän 
kunnallistekniseen järjestelmään. Runkolinjat on vesihuoltosuunnitelmassa 
suunniteltu kulkemaan joko teiden alla tai teiden varsilla riippuen kaivuteknisistä 
ja maisemallisista seikoista.  

19.6.  
Vesialueen ehdotettu ruoppaus on esimerkki rakennuttajan toiveajattelusta /tosiasioiden kau-
nistelusta. Oheisesta liitteestä selviää, miten rakennuttajan esityskuva ja umpeenkasvaneen 
matalavetisen lahden todellinen tilanne eroavat melkoisesti toisistaan. Nyt merkitty n. 2100 
m2:n kokoinen ruoppausalue ei varmaankaan riittäisi. Massiivinen ruoppaus olisi siis tarpeen - 
ja herättää monta kysymystä, esim.  

- Mihin tästä syntyvät valtavat savimassat olisi tarkoitus viedä 

- Miten kuljetus tapahtuisi?  

- Millaiset ympäristövahingot? 

Kaavoittajan vastine: 
Havainnekuvassa esitetty rantaviiva vastaa pohjakartan mukaista rantaviivaa. 
Tämän ulkopuolella on vedessä kasvavaa kaislikkoa, joka näkyy ilmakuvassa. 
Rantaa on ajateltu käytettävän pienillä veneillä, kuten kajakeilla, jotka liikkuvat 
matalassakin vedessä.  

Vesialueen ruoppaus tai niitto edellyttää kirjallista ilmoitusta paikalliselle ELY-
keskukselle sekä vesialueen omistajalle. Mikäli ruoppausmassan määrä ylittää 
500 m³, tulee ruoppaamiseen aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). Ilmoi-
tuksen / lupahakemuksen yhteydessä selvitetään huomauttajan mainitsemat sei-
kat massojen sijoituksesta sekä kuljetuksesta ja yhdessä viranomaisten kanssa 
arvioidaan vaikutuksia. Muodostuvien vaikutusten perusteella AVI tekee päätök-
sen ruoppausluvasta. 

Ändholmenin ja Näsen välisessä salmessa suoritetaan nykyisin vuosittain kais-
lan niittoa. Ilman toimenpiteitä lahti kasvaisi umpeen. Ks. kohta 15.2. Ei aiheuta 
muutosta kaavaluonnokseen. 
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19.7.  
Rastirannan kaava on ylimitoitettu. Vertailu: ehdotettu rakennusoikeus on n. 5 440 m2, maa-
pinta-ala 144 255 m2 ja tonttitehokkuusluku e = 0,0377. Näsen kyläyhteisön lomamökkien ra-
kennusoikeus yhteensä n. 3 000 m2, maapinta-ala on n. 240 000 m2 ja tonttitehokkuusluku e = 
0,0125. Rastirannan e-luku olisi siis yli kolminkertainen Näsen mökkiyhteisöön verrattuna!  

Rastirannan maa-alueen pinta-ala on vain 144 255 m2, eikä suinkaan n. 230 000 m2, kuten 
selostuksesta voisi uskoa, kun ns. suunnittelualueeseen on laskettu mukaan n. 85 000 m2 
suuruinen osa jakamattomasta vesialueesta 257-466-876-1. Se on yli 40 osakkaan yhteisesti 
omistama, mukaan lukien Kirkkonummen kunta. 

Kaavoittajan vastine: 
Eri maankäyttömuotojen, kuten matkailupalvelujen alueen (RM) sekä loma-
asuinalueen (RA), tonttitehokkuuksia ei voida suoraan verrata toisiinsa. Palvelut 
vaativat aina enemmän tehokkuutta ja rakennusoikeutta, jotta toiminta on talou-
dellisesti kannattavaa. Kirkkonummen rakennusjärjestys määrittelee yksittäiselle 
rakennuspaikalle sallitun rakennusoikeuden (loma-rakennukset, sauna, talousra-
kennukset sekä näiden kerrosneliömetrimäärä) ainoastaan tavanomaisen loma-
asumisen (RA) osalta. Matkailupalvelujen alueelle (RM) osoitettavaan rakennus-
oikeuteen se ei ota kantaa, vaan se määritellään asemakaavassa toiminnan 
luonteen mukaan. Matkailupalvelujen alue on voimassa olevan Kirkkonummen 
saariston ja rannikon osayleiskaavan mukainen, vaikka toiminnan luonne ja käyt-
täjämäärä muuttuisi ajan kuluessa verrattuna entiseen käyttöön. Osayleiskaavan 
matkailupalvelujen alueelle ei ole tarkemmin määritetty toiminnan toteutustapaa 
tai laatua muutoin kuin, että toiminnan tulee olla matkailu-, loma- ja kurssikes-
kus, lomakylä tai muuta lomailua ja vapaa-aikaa palvelevaa käyttöä. 

Rastirannan ranta-asemakaavassa on osoitettu kolme loma-asuntotonttia (RA). 
Näillä tonttitehokkuudeksi muodostuu keskimäärin 0,048, kun Näsen alueen te-
hokkuus on keskimäärin 0,038. Näsen tonttien pinta-ala on yhteensä noin 
75 740 ja rakennusoikeus 2 880 m2. 

Selostuksessa on mainittu, että kaava-alueen pinta-ala on noin 227 170 m2. Tä-
mä sisältää vesialuetta 6,58 ha, kuten huomauttaja toteaa. Selostuksen kohdas-
sa 5.1.1. on eritelty pinta-alat sekä rakennusoikeudet käyttötarkoituksen mu-
kaan.  

Lisätään vesialueen kiinteistönumero selostuksen kanteen ja kaavakartalle. 

19.8.  
Pyydämme koko hankkeen hylkäämistä, koska se on huonosti valmisteltu, ongelmia vähätte-
levä sekä naapureista että luontoarvoista täysin piittaamattomasti laadittu.  

1980-luvun alussa, kun grynderit suunnittelivat Näsen tulevaa kyläyhteisöä, kauaskatseiset 
Kirkkonummen kunnan päättäjät vaativat vahvasti pienentämään tonttien lukumäärää, ja pe-
lastivat mm. Ändholmenin, joka näin säästyi rakentamiselta, muodostaen tänä päivänä arvok-
kaan luonnonsuojelualueen, Olisiko liikaa toivoa, että nykyisetkin kunnan päättäjät voisivat 
toimia vähintään yhtä kaukokatseisesti?  

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 


