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1 TIIVISTELMÄ 

1.1 Ranta-asemakaava 

Kummeluddenin suunnittelualue sijaitsee Raaseporin Tammisaaren kaupunginosan eteläosassa, Skär-
landet nimisen saaren koillisosassa. Kummeluddenin ranta-asemakaava-alueelta on Tammisaaren kau-
punkikeskustaan matkaa runsas 9 km. Skärlandetin saareen ei ole kiinteää tieyhteyttä. Lossilla kuljettava 
matka on vajaa 0,5 km. Kaava-alueen sijainti on esitetty liitteillä 1A-1D.  

Suunnittelu koskee osaa tilasta Aspberg 710-421-1-135. Suunnittelualueeseen sisältyy Aspbergin tilasta 
noin 3 ha.  
 
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa tilan eteläosassa on yksi loma-asuntorakennuspaikka. Raken-
nuspaikka on luonnontilassa ja se on rakentamoton. Rakennuspaikka sijoittuu alavalle kosteahkolle laak-
so-osuudelle, jolle rakennuksen perustaminen olisi vaikeaa. Rakennuspaikan yli kulkee sähkölinja. Ta-
voitteena on poistaa tämä rakennuspaikka ja siirtää rakennusoikeus tilan pohjoisempaan osaan. 

1.2 Kaavaprosessin vaiheet 
Kummeluddenin ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty teknisessä lautakunnassa 11.6.2014, § 93 ja 
annettu tiedoksi kaupunginhallitukselle  18.8.2014, § 88 ja kaupunginvaltuustolle 22.9.2014, § 277.  
 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 15.5.2014 ja kaava on kuulutettu vireille 26.6.2014. Kaavoi-
tuslautakunta asetti kaavaehdotuksen (33-14) nähtäville12.11.2014, § 148, ja se pidettiin julkisesti nähtä-
villä 01.12.-19.12.2014 ja 07.01.-19.01.2015. Tavoitteena on että kaava hyväksytään vuoden 2015 alus-
sa-talvella. Kaavan laatijana on Seppo Lamppu tmi.   

1.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen 

Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Maanomistaja vastaa kaavan toteuttamisesta.  

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kummeluddenin suunnittelualue sijaitsee Raaseporin Tammisaaren kaupunginosan eteläosassa, Skär-
landet nimisen saaren koillisosassa. Kummeluddenin ranta-asemakaava-alueelta on Tammisaaren kau-
punkikeskustaan matkaa runsas 9 km. Skärlandetin saareen ei ole kiinteää tieyhteyttä. Lossilla kuljettava 
matka on vajaa 0,5 km.  

Kaavamuutos koskee osaa tilasta Aspberg RN:0 710-421-1-135. Tilan Aspberg kokonaispinta-ala on 
KTJ:n 31.7.2013 päivitystiedon mukaan yhteensä 4,240 ha. Tilan maapinta-ala on 4,032 ha ja tilan poh-
joisrantaan sijoittuvan vesipalstan pinta-ala on 0,2081 ha. Suunnittelualueeseen sisältyy Aspbergin tilasta 
noin 3 ha. Tila on yksityisomistuksessa. Alueen sijainti on tarkemmin esitetty liitteillä 1A-1D. 

Varsinaisella kaava-alueella ei ole pysyvää asutusta, työpaikkoja tai palveluita.  
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2.1.2 Luonnonympäristö 

Kasvillisuus ja eläimistö 

Kummeluddenin ranta-asemakaava-alueelle laadittiin luontoselvitys kesällä 2013 (Raasepori. Skärlandet, 
Kummeludden, Luontoselvitys 2013, Silvestris luontoselvitys Oy, Jorma Pennanen, 4.7.2013). Selvitys-
alueen laajuus on noin 1,8 hehtaaria. Luontoselvitysraportti on kaava-asiakirjojen liitteenä. 

Luontotyypit ja putkilokasvilajis-

to: 

Osa-alueella 1 esiintyy keski-
ikäistä sekapuustoista lehto-
maista kangasta, mikä on sil-
mälläpidettävä luontotyyppi 
(Raunio ym. 2008). Alueella 
tavattiin 68 putkilokasvilajia. 
Nämä lajit eivät vaadi luonnon-
suojelullisia erityistoimia.  

Lajit 

Suunnittelualueella ei esiinny 
arvokkaita tai suojeltavia lajeja. 

Linnut 

Uhanalaiset lintulajit  

Selvitysalueelta ei havaittu 
uhanalaisia lintulajeja. 

Selvitysalueella ei havaittu 
EU:n lintudirektiivin 

(79/409/ETY) liitteen 1 lajeja. 

Muu eläimistö 

Kaava-alueella ei esiinny 
uhanalaisia tai suojeltavia eläinlajeja. 

Maastonmuodot, maaperä ja rakennettavuus 

Suunnittelualueen maaperä on matalasti kumpuilevaa metsäistä kalliomaata. Suunnittelualueen keskellä 
kalliot ovat kasvipeitteisiä, rannassa avokallioita. Kallioperä koostuu kvartsista ja granodioriitistä (GTK 
2010, 18.6.2013). Kaava-alue on rakentamaton. Kaava-alueen maaperä soveltuu hyvin rakentamiselle. 
Kaava-alueen naapurikiinteistöillä sijaitsee useita loma-asuinrakennuksia.  

Vesistöt ja vesitalous 

Kaava-alue sijaitsee Skärlandet -nimisessä saaressa. Alue rajoittuu pohjois- ja eteläreunaltaan mereen; 
pohjoisessa Grobbfjärdenin salmeen ja etelässä Gloholmin lahteen. Tilan Aspberg 710-421-1-135 poh-
joisrantaan sijoittuu vesipalsta, minkä pinta-ala on 0,2081 ha. Puhtaan käyttöveden hankinta toteutetaan 
porakaivolla. Porakaivoveden laatu on saatujen tietojen mukaan kohteessa hyvä. Kaava-alue ei sijoitu 
pohjavesialueelle. 

Maisemakuva 

Kaava-alue on yleisilmeeltään hyvin tyypillistä Raaseporilaista rannikko- ja saaristomaisemaa. Kaava-
alue rajautuu pohjois- sekä eteläosiltaan mereen. Suunniteltu rakennuspaikka sopii luonto- sekä maise-
maolosuhteiltaan hyvin kaava-alueen metsäiseen pohjoisosaan, eikä aiheuta merkittävää muutosta mai-
sematilaan. Uusi rakennuspaikka tulisi sijaitsemaan yhtä kaukana rantaviivasta, kuin mitä se tilan etelä-
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osassakin on ollut. Maisematila rajautuu rannan lähialueelle sekä tilan pohjois- että eteläosassa. Pidem-
piä kaukonäkymiä ei muodostu. 

 

 

Kuva: Tilan Aspberg 710-421-1-135 pohjois- ja eteläosassa maisematila rajautuu aivan lähialueelle. 

 

2.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualueelta on Tammisaaren kaupunkikeskustaan matkaa runsas 9 km. Skärlandetin saareen ei 
ole kiinteää tieyhteyttä. Lossilla kuljettava matka on vajaa 0,5 km.  

Kummeluddenin alue on rakentunut loma-asuntoalueeksi 1970-luvulta lähtien vaiheittain. Ranta-
asemakaava sisältää 18 rakennuspaikkaa, joista 2-3 on toteuttamatta. Lähimpänä Baggöntietä sijaitsee 
lisäksi kuuden (6) rakennuspaikan ryhmä, joka ei kuulu ranta-asemakaavaan.  

Ranta-asemakaavan muutoksen alue on rakentamaton. Alueelle on osoitettu yksi loma-asunnon raken-
nuspaikka, joka kaavamuutoksella halutaan siirtää paremmin rakentamiseen soveltuvalle maaperälle 
alueen pohjoisosaan. Uusi rakennuspaikka liittyy jo rakennettuun ajotiehen. 

Väestö ja asuminen alueella, palvelut 

Kaava-alueella ja kaavan lähialueilla ei ole pysyvää asutusta. Skärlandetin saaressa on ympärivuotista 
asutusta. Lähimmät kaupalliset palvelut löytyvät Tammisaaren keskustasta. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Maakuntamuseo katsoo aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluun toimittamassaan kannanotossa, että 
rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman näkökulmasta ei ole estettä sille, että voimassa olevan kaa-
van mukainen loma-asunnon rakennuspaikka siirretään uuteen paikkaan esitetyn suunnitelman mukai-
sesti. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa miljööseen ja maisemaan eikä uusi rakentaminen saa näkyä 
häiritsevästi kaukomaisemassa. 
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Museovirasto on aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluun toimittamassaan kannanotossa ilmoittanut, ettei 
alueelta tunneta muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä rakennuspaikan siirto 
edellytä arkeologisia taustaselvityksiä.  

Tekninen huolto 

Kaavamuutosalueen lähistölle on rakennettu vesi‐ ja viemäriverkosto Skåldön vesiosuuskunnan toimesta. 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin, että mikäli rakennuspaikkaa ei liitetä verkostoon, tulee 
kaavassa määrätä vesivessakielto. 

Puhtaan käyttöveden hankinta toteutetaan porakaivolla. Porakaivoveden laatu on kohteessa hyvä. Osin 
kallioisen maaston takia liittyminen vesiosuuskunnan verkostoon näyttää taloudellisesti hankalalta toteut-
taa. Kaavaprosessin aikana selvitetään WC ratkaisun toteutustapa ja annetaan rakentamista ohjaavat 
tarvittavat määräykset. Alueella on sähköverkosto.  

2.1.4 Ympäristöhäiriöt 

Alueella ei ole varsinaisia ympäristöhäiriökohteita. 

2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytön suun-
nittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkai-
den ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. 

2.2.2 Uudenmaan maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 
8.11.2006. Maakuntakaavassa saaren osalle ei ole esitetty merkintöjä. Saarta ympäröivä vesialue kuuluu 
Natura-alueisiin ja saaren pohjoispuolitse kulkee veneväylä. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa 
(vahvistettu 30.10.2014) suunnittelualueelle tai lähialueille ei ole esitetty merkintöjä. Ote Uudenmaan 
vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä on esitetty liitteellä 2A ja ote Uudenmaan 2. vaihemaa-
kuntakaavasta on esitetty liitteellä 2B. 

2.2.3 Yleiskaava 

Kummeluddenin ranta-asemakaava sisältyy Tammisaaren Itäisen saariston rantayleiskaavaan. Ran-
tayleiskaavassa Kummeluddenin alue on osoitettu ranta-asemakaavan mukaisena.  Ote rantayleiskaa-
vasta on esitetty liitteellä 3. 

2.2.4 Asemakaavat 

Alueella on voimassa Kummeluddenin ranta-asemakaavaa, jonka Uudenmaan lääninhallitus on vahvista-
nut 27.08.1979. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa tilan Aspberg eteläosaan on osoitettu raken-
nuspaikka merkinnällä RH. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 0,337 ha. Muu osa kaavamuutosalueesta 
on merkinnällä MM. Lisäksi kaavamuutosalueella on tiealueita. Rakennusoikeus on määritelty seuraavas-
ti: Loma-asunto enintään 120 ka-m2 ja sauna enintään 30 ka-m2. Loma-asunnon etäisyys rantaviivasta 
vähintään 40 m ja saunan vähintään 20 m. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta on esitetty liit-
teellä 4. 

2.2.5 Pohjakartta ja maastotieto 

Suunnittelussa hyödynnetään voimassa olevan ranta-asemakaavan pohjakartta-aineistoa. Suunnittelun 
tausta-aineistoina käytetään myös uusinta ortoilmakuvaa ja laserkeilausaineistosta tuotettua tarkkaa 
maastomallia ja korkeuskäyrätietoa. Kiinteistörajat ja tiet mitataan tarpeellisessa laajuudessa maastossa. 
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Rakennuksia kaava-alueella ei ole. Pohjakartta ja kaikki suunnitteluaineisto tuotetaan digitaalisena KKJ-2 
tasokoordinaatistossa ja N60 korkeusjärjestelmässä mittakaavassa 1:2000. 

2.2.6 Muut kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 

Aluetta koskevia selvityksiä ovat: 

• Valtionhallinnon Hertta/Oiva ympäristötietojärjestelmän tiedot 

• Maakuntakaavoituksen ympäristötiedot ja muut taustatiedot 

• Luontoselvitys: Raasepori. Skärlandet, Kummeludden, Luontoselvitys 2013, Silvestris luontoselvi-
tys oy, Jorma Pennanen, 4.7.2013. 

3 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Kaavasuunnittelun tarve 

Ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta.  

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa tilan eteläosassa on yksi loma-asuntorakennuspaikka. Raken-
nuspaikka on luonnontilassa ja se on rakentamoton. Rakennuspaikalle ei ole enää tieyhteyttä. Kaavan 
mukainen rakennuspaikka sijoittuu alavalle kosteahkolle laakso-osuudelle, jolle rakennuksen perustami-
nen olisi vaikeaa. Kaavassa esitetyn rakennuspaikan yli kulkee sähkölinja. Tavoitteena on poistaa tämä 
rakennuspaikka ja siirtää rakennusoikeus saman tilan pohjoisempaan osaan. 

Rakennuspaikan siirto edellyttää ranta-asemakaavan muutoksen laatimista. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kummeluddenin ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty kaavoituslautakunnassa 11.6.2014, § 93. Kaava 
on kuulutettu vireille 26.6.2014. Ks. kohta 1.2. 

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat maanomistajat ja -haltijat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät ja kaikki ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Maanomistajat ja asukkaat: 

• maanomistajat ja naapurit 

• alueen nykyiset toimijat 

• kaupungin ja kylän asukkaat 

• Kummeluddenin rantakunta (aluetta hoitavalta tieyhteisö) 

Viranomaiset: 

• Kaupungin toimielimet 

• Uudenmaan ELY-keskus 

• Uudenmaan liitto 

• Museovirasto ja maakuntamuseo 
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Ranta-asemakaavahankkeen edellyttämä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on 15.5.2014. Tarvittavis-
ta muista viranomaisneuvotteluista sovitaan erikseen. Viranomaisia tiedotetaan kirjeitse kaavaprosessin 
etenemisestä. Jos osallisten listaan haluaa täydennyksiä ja kaavahankkeen osallisten postituslistalle, siitä 
voi tehdä ilmoituksen asemakaavoitukseen. 

3.3.2 Vireilletulo 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty kaavoituslautakunnassa 11.6.2014, § 93. Kaava 
on kuulutettu vireille 26.6.2014. 

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

MRL 66 §:n mukainen kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Uudenmaan elinkei-
no-, liikenne ja ympäristökeskuksessa 9.5.2014. 

3.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet 

Kaavamuutos koskee osaa tilan Aspberg alueista. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa tilan etelä-
osassa on yksi loma-asuntorakennuspaikka. Rakennuspaikka on luonnontilassa ja se on rakentamoton. 
Rakennuspaikalle ei ole enää tieyhteyttä. Kaavan mukainen rakennuspaikka sijoittuu alavalle kosteahkol-
le laakso-osuudelle, jolle rakennuksen perustaminen olisi vaikeaa. Kaavassa esitetyn rakennuspaikan yli 
kulkee sähkölinja. Tavoitteena on poistaa tämä rakennuspaikka ja siirtää rakennusoikeus saman tilan 
pohjoisempaan osaan.  

 

4 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne ja kuvaus 

Tavoitteiden mukaisesti tilan Aspberg RN:0 710-421-1-135 eteläosassa aiemmin laaditussa ranta-
asemakaavassa ollut yksi loma-asuntorakennuspaikka on siirretty tilan pohjoisempaan osaan. Raken-
nuspaikan ja rakennusten etäisyys rantaviivasta on vähintään yhtä pitkä kuin tilan etelä-osassakin on 
ollut. Uusi rakennuspaikka sijoittuu metsää kasvavalle alueelle, joka soveltuu myös luontoselvityksen 
mukaan hyvin lomarakennuksen rakennuspaikaksi. Uusi rakennuspaikka liittyy jo rakennettuun ajotiehen. 

Loma-asunnon rakennuspaikka on merkitty kaavaan RA korttelialueena ja muu osa kaavasta on MY alu-
etta. Ajoyhteydet on esitetty kaavatiealueina ja ajoyhteysmerkinnöillä.  

4.2 Mitoitus- ja määrätarkastelut 

Rakennusoikeus säilyy samana kuin voimassa olevassa kaavassakin (loma-asunto 120 ka-m2 ja sauna 
30 ka-m2). RA korttelin ja rannan välissä on MY aluetta. Rakennuspaikan ja rakennusten etäisyys ranta-
viivasta on vähintään yhtä pitkä kuin tilan etelä-osassakin on ollut. Kaava-alueeseen sisältyy rantaviivaa 
alueen etelä- ja pohjoisrannassa yhteensä 145 m.  

4.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Suunnittelussa on otettu huomioon ympäristön suunnittelulle asettamat lähtökohdat sekä luonto-
selvityksen mukaiset mahdolliset erityiskohteet. Selvitysalueelta ei löytynyt suojeltavia tai muutoin erityi-
set huomioon otettavia kohteita (lakikohteita). Rakentaminen sijoittuu luonto-olosuhteiden osalta ja myös 
maisemallisesti hyvin metsän keskelle eikä häiritseviä näkymiä vesistöön muodostu (maisema, ks. kohta 
2.1.2 maisemakuva). 

Kaavassa on annettu määräyksiä rakentamisen sovittamisesta ympäristöolosuhteisiin ja maisemaan.  
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4.4 Aluevaraukset 

Kaavan on osoitettu RA aluetta 0,3958 ha ja MY alueita 2,6093 ha ja kaavatiealuetta 0,1195 ha. Raken-
nusoikeutta RA alueelle on osoitettu yhteensä 150 kerrosalaneliömetriä (loma-asunto 120 ka-m2 ja sauna 
30 ka-m2). Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 3,1246 ha. Rantaviivan pituus on yhteensä 145 m. 

4.5 Kaavan vaikutukset 

Virkistyskäyttö 

Ranta-asemakaavan muutos ei vaikuta alueen virkistyskäyttöön. Pääosa kaava-alueesta on maa- ja met-
sätalousaluetta (MY) jota voidaan jokamiehenoikeuden puitteissa käyttää ulkoiluun. 

Luonto-olosuhteet 

Ranta-asemakaavan muutos ei vaikuta heikentävästi luonto-olosuhteisiin. Alueella on asiantuntijoiden 
toimesta tehty kattavat luonto- ja ympäristöselvitykset ranta-asemakaavan laatimista varten. Selvitysten 
johtopäätökset ja suositukset on kaavasuunnittelussa otettu hyvin huomioon.  

Maisemalliset vaikutukset 

Kummeluddenin ranta-asemakaavan muutoksen vaikutukset maisemaan ovat hyvin vähäiset. Kaavamuu-
tos sisältää käytännössä jo alueelle osoitetun loma-asuinrakennuspaikan siirron alueen eteläosasta poh-
joiseen. Uusi rakennuspaikka tulee sijaitsemaan yhtä etäällä rannasta kuin voimassa olevassa ranta-
asemakaavassa sijaitseva rakennuspaikka on. Alueen pohjoisempi osa on metsäinen, minkä johdosta 
rakentaminen tulee erottumaan vähemmän maisemassa kuin mitä se alueen eteläosassa tulisi erottu-
maan. Maisematila rajautuu myös hyvin lähialueelle joten häiritseviä näkymiä myöskään kaukomaise-
maan ei muodostu (maisema, ks. kohta 2.1.2 maisemakuva). 

Kulttuurihistoria sekä muinaismuistot 

Alueella ei ole todettu olevan kulttuurishistoriallisia erityisarvoja eikä muinaisjäännöksiä.  

Vesihuolto 

Puhtaan käyttöveden hankinta toteutetaan porakaivolla. Porakaivoveden laatu on kohteessa hyvä. Osin 
kallioisen maaston takia liittyminen vesiosuuskunnan verkostoon näyttää taloudellisesti hankalalta toteut-
taa. Kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan vesivessaa ei saa rakentaa, jos ei liitytä alueelliseen 
vesiosuuskunnan verkostoon. 

Liikenne 

Kaavamuutoksessa osoitettu rakennuspaikka liittyy jo olemassa olevaan ajotiehen. 

Yhdyskuntarakenne ja palvelut 

Kaava ei lisää alueen loma-asuntorakennuspaikkojen määrää eikä vaikuta lähialueenpalveluihin.  

Talous 

Maanomistaja vastaa kaavan toteutuksesta. Kaavan toteuttaminen ei tuo Raaseporin kaupungille uusia 
taloudellisia velvoitteita.  

Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavamuutoksen myötä alueen asukasrakenne ei muutu. 

Melu ja muut ympäristöhäiriöt 

Alueella ei ole ympäristöhäiriökohteita. 
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Natura 

Suunnittelualueen rannat rajautuvat Natura-2000 –alueeseen. Natura-aluevaraus koskee vain vesialueita. 
Ranta-asemakaavan muutosalueeseen ei kuulu vesialueita. RA kortteli ei ulotu myöskään rantaan. Kaa-
vassa siirretään yksi rakennuspaikka kaava-alueen eteläosasta pohjoisempaan osaan. Uudessa paikassa 
on jo ajotie valmiina ja uusia tieuria ei tarvita. Kaavan toteutuksella ei ole vaikutuksia Natura-
aluevarauksen pohjana oleviin luonto- ja ympäristöraivoihin. Natura-arvioinnin tarveharkintaselvitystä ei 
ole laajemmin tarve laatia. 

4.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavamerkinnät ja määräykset on kokonaisuudessaan esitetty liitteellä 6. 

4.7 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo ja tarkistukset  

Kummeluddenin ranta-asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 01.12.-19.12.2014 ja 07.01.-
19.01.2015. Muutosehdotuksesta pyydettiin lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Länsi-Uudenmaan 
maakuntamuseolta, Uudenmaan liitolta sekä kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalta. Museovi-
rastolta ei pyydetty lausuntoa koska he OAS-vaiheessa ilmoittivat, ettei arkeologisia selvityksiä tarvita 
eikä kohteita ole tiedossa. Kaavaehdotuksesta jättivät lausunnon Uudenmaan ELY-keskus, Länsi-
Uudenmaan maakuntamuseo sekä ympäristö- ja rakennuslautakunta. Uudenmaan liitto ilmoitti, ettei anna 
lausuntoa. Muistutuksia ei jätetty. Kaavanlaatijan vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 9. 

Lausuntojen pohjalta kaavaehdotusta on tarkistettu siten, että korttelin 10 tontin 1 enimmäiskerrosluvuksi 
on määrätty yksi. Maanomistaja on hyväksynyt muutoksen. 

Kaavaan tehty tarkistus on vähäinen eikä kaavaa ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Kummeluddenin 
ranta-asemakaavan tarkistettu muutos on päivätty 15.10.2014, tarkistettu 30.01.2015 

5 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1 Toteutusta ohjaavat suunnitelmat 

Havainnekuvassa on esitetty yksi periaate, miten rakennukset on mahdollista sijoittaa rakennuspaikalle. 
Kaavassa on annettu määräyksiä mm. katto- ja julkisivumateriaaleista ja värityksestä. Kattomateriaalien 
osalta on edellytetty että ” Katteena tulee käyttää tumman harmaata tai mustaa paikalla saumattua pelti-
katetta tai huopakatetta. Sävyltään voimakkaasti maisemassa erottuvia kiiltäviä tai valossa heijastavia 
pintoja ei sallita”.  

5.2 Toteutus ja ajoitus 

Loma-asunnon ja saunan rakentaminen käynnistyy heti kun kaava on saanut lainvoiman ja hankkeille on 
saatu rakennusluvat. Tieyhteys rakennuspaikalle on jo valmiina, joten myös kulkuyhteyksien osalta pääs-
tään nopeasti liikkeelle. 

 

Espoo 15.10.2014, tarkistettu 30.01.2015 

Seppo Lamppu tmi 
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