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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

UUSIKAUPUNKI 

ISO-PIRKHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 

 

Ranta-asemakaavan muutos koskee: 

Kortteleita 1─5, 7, 10─12, 24 sekä maa- ja metsätalousalueita. 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Korttelit 24─35 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Tmi 

KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2015 

alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consul-

ting Oy:stä (Raisio). Kaavan tekninen piirtäminen on tehty FlexiTon 

Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu 16.2.2012 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

nähtävillä  16.2. – 2.3.2012 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.11. – 13.12.2013 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2016 – __.__.2016 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2016 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee makeanvedenaltaan äärellä Iso Pirkholman 

keskiosassa noin 7 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on  

 suunnitella toteutumattomat kerrosalat ja rakennuspaikat 

uudelleen siten, että Iso-Pirkholmassa toimiva Pirkholman 

Matkailu pystyisi paremmin tarjoamaan laadukkaita matkai-

lupalveluita ympäri vuoden.  
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 muuttaa vakituisen asunnon rakennuspaikoiksi kaksi raken-

nettua rakennuspaikkaa, joita on jo käytetty pysyvään asu-

miseen. 

 suunnitella rakennuspaikkojen rakennus- ja kerrosalat uu-

delleen. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue on Uudenkaupungin makeanvedenaltaan ranta-

aluetta. Alue on maastoltaan pääosin kallioista metsämaata. Ranta 

on pääosin kallioista ja melko matalaa. Alueen pohjoisosassa Poh-

janniemen nokassa on korkea ”näköalakallio”. 

Luonnonympäristö 

Iso Pirkholman saari, johon on hyvä maantieyhteys, on maastol-

taan pääosin kallioista mäntyvaltaista metsämaata. Avokallioita 

alueella ei ole. Osalla rannoista puusto ulottuu aivan rantaviivan 

läheisyyteen. Professori Sakari Hinneri on tehnyt suunnittelualu-

eella luontoselvityksen niille rakentamattomille alueille, joille ollaan 

suunnittelemassa kaavamuutoksella rakentamista (ks. tarkemmin 

kappale 2.2 Luontoinventointi sekä liite 5). 

Rakennettu ympäristö 

Kaavamuutosalueella tilalla Isopirkholma 2:5 on rakennettuna 

maatilan talouskeskus (kuva kannessa) ja vakituisena asuntona 

käytetty rakennuspaikka sekä kuusi vuokrattavaa lomarakennusta. 

Alueella toimii Pirkholman Matkailu -niminen loma-asuntoja vuok-

raava matkailuyritys. Kaavatyön aikana tilasta lohottu Emppulan 

tila 2:10 (korttelin 35 alue) on myös rakennettu. 

Tilan 2:5 vuokrattavia lomarakennuksia: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nosto Consulting Oy  8 (27) 

Uusikaupunki: Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3 

Kaavaselostus, Versio 1.0  30.3.2016 

 

Tilan Kallioniemi 1:45 rakennusta käytetään vakituisena asuntona. 

Arvolan tila 2:3 on loma-asuntokäytössä. 

Naapurialueilla on rakennettuja lomarakennuspaikkoja, ja Iso Pirk-

holman saaren itärannalla on kolme rakennettua vakituisen asun-

non rakennuspaikkaa. 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Kaava-alueen kiinteistöjen maanomistajat on lueteltu osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmassa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtioneuvosto voi hyväksyä 

alueidenkäyttöä ja aluerakennetta koskevia valtakunnallisia tavoit-

teita. Kuntakaavoituksessa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-

teet välittyvät asemakaavoihin pääsääntöisesti maakuntakaavan 

ohjausvaikutuksen kautta.  

Varsinais-Suomen maakuntakaavassa suunnittelualueelle ei ole 

esitetty valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 

maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavaa.  

Suunnittelualue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 

erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). Alue 

kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 2 eli 

5-7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta. 

Suunnittelualueella ei ole aluevarauksia maakuntakaavassa. 

Yleiskaava 

Turun ja Porin lääninhallitus on vahvistanut Uudenkaupungin yleis-

kaavan 25.8.1994. Iso-Pirkholma kuuluu osa-alueeseen I/MV, 

jonka alueella mitoituksena käytetään 4 loma-asuntoa rantakilo-

metriä kohti tai 1 las 3 ha maa-aluetta kohti siten, että pienempi 

lukumäärä on tilan enimmäisrakennusoikeus. Rantaviivasta vähin-

tään 60 % tulee jättää vapaaksi. Iso-Pirkholmasta osa on merkitty 

loma-asuntoalueeksi (RA) ja matkailupalvelujen alueeksi (RM) 
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sekä osa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

Yleiskaava on kuitenkin laadittu ja hyväksytty siten, että sillä ei ole 

kaikilta osin maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvai-

kutuksia. Kaavassa ei ole mm. ranta-alueilla tehty ns. kantatila-

kohtaista mitoitustarkastelua. 

Yleiskaavan selostuksen ja kaavamääräysten mukaan Pyhämaalla 

ja keskeisellä alueella vuoden 1985 jälkeen lohkotut tilat lasketaan 

mukaan kantatilaan, kun määritellään rakennusoikeuksia (lohko-

minen ei siis merkitse ilman muuta rakennuskelpoisuutta). 

 

 

Ranta-asemakaava 

Osalle suunnittelualuetta (kiinteistö 2:3 ja osa 2:5), on vahvistettu 

24.9.1993 Iso-Pirkholman ranta-asemakaava. Osalle aluetta (osa 

kiinteistöä 2:5) on vahvistettu 16.10.2000 Iso-Pirkholman ranta-

asemakaavan muutos. Kiinteistön 1:45 alueelle on hyväksytty 

4.5.2009 Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 2. 

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan mukaan:  

 Maatilamatkailun talouskeskusalueelle (ARM) saa rakentaa yk-

sikerroksisen asumista- ja maatilamatkailua palvelevan keskus-

rakennuksen, asuinrakennuksen talousrakennuksineen, maati-

lamatkailun majoitusrakennuksia ja maatilan talousrakennuk-

sia. Rakennuspaikan enimmäiskerrosala on 1300 m2. 

 Loma-asuntojen korttelialueen RA-1 rakennuspaikoille saa ra-

kentaa I-kerroksisen loma-asunto- ja saunarakennuksen ja 

Kaava-alue 

Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta. 
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loma-asuntoon liittyviä talousrakennuksia. Rakennusten yh-

teenlaskettu kerrosala rakennuspaikalla saa olla enintään 100 

m2. 

 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueille (RM-1 ja RM-

2) saa rakentaa kaavamääräyksellä osoitetun määrän yksiker-

roksisia loma-asuntoja ja talousrakennuksia (RM-2) sekä ker-

rosalan puitteissa erilliset saunarakennukset (RM-1).  

 Maa- ja metsätalousalueella M-1 ei ole rakennusoikeutta. 

 Maa- metsätalousalueella M-2 on rakennusoikeus vain merki-

tyillä rakennusaloilla. 

 

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutoksen mukaan: 

 Loma-asuntojen korttelialueen RA-3 rakennuspaikoille saa ra-

kentaa yksikerroksisen ja -asuntoisen loma-asuntorakennuk-

sen, vierasmajaksi soveltuvan enintään 25 m2:n suuruisen eril-

lisen rakennuksen ja loma-asuntoon liittyviä talousrakennuksia.  

Loma-asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 80 m2. 

Rakennusten yhteenlasketut kerrosalat saavat olla 120 ja 140 

m2 kaavakartalla osoitettujen lukujen mukaisesti. 

 

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutoksen 2 mukaan: 

 Yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialueen RA-6 rakennus-

paikalle saa rakentaa lomarakennuksen, vierasmajan ja saunan 

sekä alueen käyttötarkoitusta palvelevan talousrakennuksen. 

Lomarakennuksen kerrosala saa olla enintään 125 m2, jos ra-

kennuspaikalle sallitun erillisen vierasmajan (25 m2) sijoittaa 

lomarakennuksen yhteyteen, saunarakennuksen 25 m2 ja va-

rasto / autotallirakennuksen 45 m2. Rakennusten yhteenlas-

kettu kokonaiskerrosala saa rakennuspaikalla kuitenkin olla 

enintään 170 m2. 

Rakennusjärjestys 

11.4.2002 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen mukaan asema-

kaava-alueen ulkopuolella olevalla ranta-alueella rakennusten yh-

teenlaskettu kerrosala saa olla lomarakennuspaikalla enintään 150 

m2 ja kerrosten lukumäärä yksi. Lomarakennuspaikalla saa olla 

enintään: 

 yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 

100 m2 

 yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m2  

 yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m2  

 kaksi talousrakennusta 

 



Nosto Consulting Oy  11 (27) 

Uusikaupunki: Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3 

Kaavaselostus, Versio 1.0  30.3.2016 

 

Rakennusten alimman lattiatason on oltava vähintään 2 metriä 

keskiveden korkeudesta. Vene- ja rantavajojen, silloin kuin niiden 

rakentaminen on mahdollista, sijoittuminen ja korkeusasema har-

kitaan tapauskohtaisesti. 

Rakennusjärjestyksessä ei ole määräyksiä vakituisen asunnon ra-

kentamisesta ranta-alueelle. 

Kantakiinteistöselvitys 

Suoritetun arkistotutkimuksen mukaan suunnittelualueen kiin-

teistö Isopirkholma 1:12 (rekisteröity 31.10.1968), nyk. 2:5, on 

ns. emäkiinteistö. Emäkiinteistöstä on myyty vuonna 1966 tilaksi 

Pienet Kiparkarit 1:13 muodostettu saari ja vuonna 1968 tilaksi 

Metsola 1:17 muodostettu alue. Ko. kiinteistöjä ei ole laskettu mu-

kaan mitoitukseen, koska kiinteistöt on luovutettu ennen vuotta 

1969. 

Kiinteistöjä Pienet Kiparkarit 1:13, Metsola 1:17 ja Sampsala 1:49 

ei ole laskettu mukaan mitoitukseen, sillä tilat on lohottu ennen 

vuotta 1985. Myöskään tilaa 1:68 ei ole huomioitu mitoituslaskel-

massa, sillä se on muodostettu kahdesta kiinteistöstä eikä emäti-

lasta Isopirkholma 1:12 muodostetulla osalla ole rantaviivaa. 

Kantakiinteistötarkastelun perusteella kantatilalla Isopirkholma 

1:12 on mitoitusrantaviivaa noin 5,470 km, mikä mahdollistaa 21,9 

loma-asuntoyksikön rakentamisen. 

Kantakiinteistötarkastelu ja mitoituslaskelma 5.11.2014 (päivitetty 

30.3.2016) on selostuksen liitteenä 7. 

Luontoinventointi 

Professori Sakari Hinneri on tehnyt kesällä 2012 suunnittelualueella 

luontokartoituksen (liite 5), jonka mukaan Niitunniemennokassa on 

metsä- ja luonnonsuojelulain mukainen arvokas elinympäristö; 

pienehkö, mutta jyrkkärantainen ja laeltaan poronjäkälikköinen 

kalliokumpu. Alue on otettu huomioon rakennuspaikkojen sijoitte-

lussa ja merkitty MU-alueelle luonnon monimuotoisuuden kannalta 

erityisen tärkeäksi alueeksi (luo). 

Vanha rakennuskanta 

Kaavamuutosalueella tilalla Isopirkholma 2:5 on rakennettuna 

maatilan talouskeskus, jonka pihapiirissä on päärakennus, vanha 

tallirakennus, kalustovaja, kanala, lammashuone, riihi, ranta-

sauna, venevaja sekä puukatos. Rakennusinventointilomakkeet 
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(2009) ovat liitteenä 6. Talouskeskuksen päärakennus sekä ranta-

sauna on merkitty kaavassa suojeltaviksi rakennuksiksi (sr). 

Isopirkholman tilalla 2:5 on lisäksi suunnittelualueella kuusi vuok-

rattavaa lomarakennusta sekä vakituisena asuntona käytetty ra-

kennuspaikka. Kaavatyön aikana tilasta lohottiin Emppulan tila 

2:10, joka on myös rakennettu. Tilan Kallioniemi 1:45 rakennusta 

käytetään vakituisena asuntona. Arvolan tila 2:3 on loma-asunto-

käytössä. 

Kaavan pohjakartta 

Vanhaa pohjakarttaa on ajantasaistettu suunnittelualueen osalta.  

Pohjakartta on hyväksytty 27.3.2007. Kartan mittakaava on 

1:2000. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 

Tila Säpeikkö 1:56 oli aluksi mukana kaavahankkeessa, mutta 

omistajavaihdoksen jälkeen tila jäi pois kaavamuutoksesta. 

Myöhemmin mukaan kaavamuutokseen tulivat tilat Arvola 2:3 sekä 

Kallioniemi 1:45. Isopirkholman tilasta 2:5 lohottiin kaavatyön ai-

kana tila Emppula 2:10. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksesta pidettiin 22.6.2011 aloitusneuvottelu Varsi-

nais-Suomen ELY-keskuksessa. Aloitusneuvotteluun, jota pidettiin 

myös viranomaisneuvotteluna, oli kutsuttu myös maanomistajat. 

Muistion mukaiset tarkennukset on tehty kaava-asiakirjoihin ja 

kartalle. Kaavamuutoksesta pidettiin lisäksi työneuvottelu 

26.2.2016. Neuvottelujen muistiot ovat liitteenä 4. 

Osalliset ja vireille tulo 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on tehnyt vireilletulopäätöksen 

6.2.2012 ja ilmoittanut siitä 10.2.2012 osallisille kirjeillä sekä kuu-

luttamalla 16.2.2012 Uudenkaupungin Sanomat ja Vakka-Suomen 

Sanomat -nimisissä lehdissä. 

Kaavaluonnos 

Tekninen lautakunta on käsitellyt 25.6.2013 päivätyn kaavaluon-

noksen kokouksessaan 29.10.2013 § 113. 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 14.11.–13.12.2013. Kaa-

valuonnoksesta ei saapunut nähtävillä olon aikana mielipiteitä tai 

huomautuksia.  

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut luonnoksesta lausunnon 

20.2.2014 (liite 9). 
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Kaavan laatijan vastine ELY-keskuksen lausuntoon: 

Alueiden käyttö 

Kantatilatarkastelua ja mitoituslaskelmaa on päivitetty 30.3.2016, 

ja kiinteistön Isopirkholma 2:5 emätilan Isopirkholma 1:12 mitoi-

tusrantaviivaksi on laskettu 5470 metriä. Alkuperäisen ranta-ase-

makaavan selostuksessa emätilan mitoitusrantaviivaksi on laskettu 

5300 metriä (Pirkholma 4950 m ja Suinu 350 m). Emätilan mitoi-

tusrantaviivan laskentatapa on esitetty alla ja kaavamuutoksen mi-

toitusrantaviivan laskentatapa sivulla 20. 

Emätilan Isopirkholma 1:12 mitoitusrantaviivan laskentatapa kart-

taesityksinä: 
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Kerrosalalaskelman (5.11.2014, päivitetty 30.3.2016) mukaan ra-

kennuspaikkojen laskennallinen lukumäärä on vähentynyt kaava-

muutoksella 2,3 loma-asuntoyksiköllä. 

AM-rakennuspaikan on laskettu vastaavan mitoituksessa yhtä 

loma-asuntoyksikköä. 

Kaavaluonnoksessa esitettyjä RM-korttelialueita on pienennetty 

kaavaehdotuksessa (korttelit 30, 31 ja 32). Rakentamattoman ran-

taviivan pituus on suunnittelualueella noin 1,390 km eli noin 45 % 

muunnetusta rantaviivasta. Muutettavana olevassa alkuperäisessä 

ranta-asemakaavassa kaavamuutosalueella on karttatarkastelun 

perusteella vapaata rantaa noin 1220 metriä eli noin 39,5 % muun-

netusta rantaviivasta. Koko alkuperäisen ranta-asemakaavan va-

paan rannan osuus on kaavaselostuksen mukaan noin 50 %, eli 

vähemmän kuin yleiskaavan vähimmäisvaatimus 60 % rantavii-

vasta. Ranta-asemakaavan muutoksessa vapaan rannan osuus 

kaavamuutosalueella kuitenkin hieman lisääntyy muutettavaan 

kaavaan nähden. Vapaan rannan osuudesta on lisätty karttaesitys 

kaavaselostukseen (sivu 17). 

Loma-asuntojen rakennuspaikkojen (RA-7) enimmäiskerrosalat on 

muutettu 150 kerrosneliömetriin. 

Kulttuuriympäristö 

Iso-Pirkholman tila on arvioitu vuoden 2009 rakennusinventoin-

neissa paikallisesti arvokkaaksi ja rakennushistoriallisesti, histori-

allisesti ja ympäristöllisesti arvokkaaksi. Iso-Pirkholman tila on 

osoitettu kaavassa maatilan talouskeskuksen korttelialueeksi, 
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jonka rakennukset pihapiireineen tulee säilyttää. Asuinrakennus on 

arvotettu rakennusinventoinnissa rakennusperinteisesti arvok-

kaaksi. Pihapiirin muilla rakennuksilla ei ole todettu olevan erityistä 

kulttuurihistoriallista arvoa. Asuinrakennus sekä rannassa sijait-

seva saunarakennus on osoitettu kaavamuutoksessa suojeltaviksi 

rakennuksiksi, joita ei saa purkaa. Rakennuksissa ei saa tehdä sel-

laisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen ka-

ton tai julkisivujen perinteisen ilmeen. 

Rakentamiskorkeus 

Kaavaehdotukseen on lisätty seuraavat rakentamiskorkeutta kos-

kevat kaavamääräykset: 

 

Kaavaehdotus 

Kaavaratkaisua on kehitetty edelleen kaavaehdotusta laadittaessa. 

Muutoksissa on huomioitu kaavaluonnoksesta saatu palaute. 

Kaavaehdotuksesta 26.2.2016 pidetyn työneuvottelun yhteydessä 

todettiin, että kaavan laatija tarkistaa kaavaratkaisussa rakennus-

paikoille osoitetut rakennusoikeudet sekä vapaan rannan osuuden 

suunnittelualueen muunnetusta rantaviivasta. 

Suunnittelualueella on vapaata rantaviivaa yhteensä noin 1390 

metriä, joka on noin 45 % muunnetusta rantaviivasta. 
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Vapaan rannan osuus karttaesityksenä: 

 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 30.3.2016 päivä-

tyn kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.2016 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2016. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 

 

3.3. Ranta-asemakaavan tavoitteet 

Lähtökohtana oli muuttaa vuoden 1993 ranta-asemakaava toteu-

tumattomilta osiltaan siten, että tilan suojeltava talouskeskus ym-

päristöineen ”rauhoitettaisiin” massiiviselta rakentamiselta siirtä-

mällä rakennusoikeutta tilan muille jo osittain rakennetuille alu-

eille. Rakennuspaikkojen kokonaislukumäärää ei ollut tarkoitus li-
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sätä. Tavoitteena oli lisäksi muuttaa lomarakennuspaikkojen ker-

rosalat vastaamaan ranta-asemakaavoissa hyväksyttyjä kerros-

aloja. 

3.4. Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 

0-vaihtoehto  

Vaihtoehto 0 jättää alueen nykyiselleen.  

 

A-vaihtoehto 

Vaihtoehdossa A  

 alueelle suunnitellaan maatilan talouskeskus suojeltavine ra-

kennuksineen, kaksi vakituisen asunnon rakennuspaikkaa sekä 

maatilamatkailua palvelevia loma-asuntoja ja omarantaisia lo-

marakennuspaikkoja. 

 rakennuspaikkojen rakennusalat suunnitellaan uudelleen.  

 vaihtoehdossa alueen kokonaiskerrosala pyritään pitämään sa-

mana kuin voimassa olevassa ranta-asemakaavassa. 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Ranta-asemakaavan muutos noudattaa vaihtoehdon A mukaista 

ratkaisua.  

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 45 ha. Rakentamiseen osoi-

tetut alueet, 10,077 ha (voimassa olevassa kaavassa 13,123 ha) 

ovat maatilan talouskeskus, jonka rakennukset pihapiireineen on 

säilytettävä (AM/s), kaksi vakituisen asunnon rakennuspaikkaa 

(AO-3), seitsemän lomarakennuspaikkaa (RA-7) sekä viisi matkai-

lua ja virkistystoimintaa palvelevien lomarakennusten korttelialu-

etta (RM-5). Muu alue, 34,773 ha (voimassa olevassa kaavassa 

31,559 ha, sisältää tiealueen), on maa- ja metsätalousaluetta, jolla 

on ympäristöarvoja (MU). Alueelle saa rakentaa talousrakennuksia 

kartalle merkityille rakennusaloille. 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

 

Rantaviiva 

Kaavamuutosalueen mitoitusrantaviivan pituus on noin 2,720 km. 

Ilman läheisyyskertoimia laskettu muunnettu rantaviiva on noin 

3,090 kilometriä. Todellisen rantaviivan pituus on noin 3,610 km. 

Rakentamattoman rantaviivan pituus on suunnittelualueella noin 

1,390 km eli noin 45,0 % muunnetusta rantaviivasta. Muutetta-

vana olevassa alkuperäisessä ranta-asemakaavassa kaavamuutos-

alueella on karttatarkastelun perusteella vapaata rantaa noin 1220 

metriä eli noin 39,5 % kaavamuutosalueen muunnetusta rantavii-

vasta. Koko alkuperäisen ranta-asemakaavan vapaan rannan 

osuus on kaavaselostuksen mukaan noin 50 %, eli vähemmän kuin 

yleiskaavan vähimmäisvaatimus 60 % rantaviivasta. Ranta-ase-

makaavan muutoksessa vapaan rannan osuus kaavamuutosalu-

eella kuitenkin hieman lisääntyy muutettavaan kaavaan nähden. 

Edellä olevan perusteella voidaan katsoa, että ranta-alueille on jää-

nyt edelleenkin riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 
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Kaavamuutosalueen mitoitusrantaviiva karttaesityksinä: 

 

 

 

 

 

 

 



Nosto Consulting Oy  21 (27) 

Uusikaupunki: Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3 

Kaavaselostus, Versio 1.0  30.3.2016 

 

Rakennuspaikkojen lukumäärä 

Voimassa olevissa Iso-Pirkholman ranta-asemakaavassa ja muu-

toksissa suunnittelualueella on omarantaiset maatilamatkailun ta-

louskeskus (ARM), kuusi matkailua palvelevien rakennusten kort-

telialuetta (RM) ja seitsemän lomarakennuspaikkaa (RA). Tilan Iso-

pirkholma 2:5 alueella loma-asuntoyksikköjä (lay) on 16,5 (ks. 

kerrosalalaskelma liite 8) ja lisäksi tiloilla Kallioniemi 1:45, Arvola 

2:3 ja Emppula 2:10 on kullakin 1 lay, eli suunnittelualueella on 

yhteensä 19,5 lay.  

Kaavamuutosalueelle on osoitettu yksi ei-rannalla oleva maatilan 

talouskeskus, jonka rakennukset pihapiireineen tulee säilyttää 

(AM/s) (1 lay), sekä omarantaiset 

 kaksi asuinrakennuspaikkaa (AO) (2 lay), 

 viisi matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) 

(yhteensä 7,2 lay) ja 

 seitsemän lomarakennuspaikkaa (RA) (7 lay) 

eli yhteensä 17,2 lay. 

RM-alueiden loma-asuntoyksikköjä laskettaessa peruslukuna on 

kaavamuutoksen osalta käytetty rakennusjärjestyksen mukaista 

150 m²:n rakennusalaa. Muutettavan kaavan RM-alueiden loma-

asuntoyksikköjä laskettaessa peruslukuna on käytetty 100 m²:n 

rakennusalaa, joka oli 24.9.1993 vahvistetun Iso-Pirkholman 

ranta-asemakaavan aikana yleisesti käytetty lomarakennuspaikan 

rakennusala. 

Rakennuspaikkojen laskennallinen lukumäärä on vähentynyt kaa-

vamuutoksella 2,3 loma-asuntoyksiköllä. Kaavamuutoksessa ylite-

tään vähäisesti yleiskaavan mukainen mitoitus, mutta nykytilan-

teeseen verrattuna mitoituksen ylitys on vähäisempää, sillä raken-

nuspaikkojen laskennallinen lukumäärä vähenee. 

Kerrosalat 

Kaavamuutoksessa on: 

 maatilan talouskeskus, jonka rakennukset pihapiireineen tulee 

säilyttää (AM/s), jonka kerrosala on 500 m² 

 kaksi asuinrakennuspaikkaa (AO), joiden kerrosalat ovat yh-

teensä 500 m² (2 rakennuspaikkaa x 250 m²) 

 viisi matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM), 

joiden kerrosalat ovat yhteensä 1080 m² (80 m², 160 m², 400 

m², 240 m² ja 200 m²) 

 seitsemän lomarakennuspaikkaa (RA), joiden kerrosalat ovat 

yhteensä 1050 m² (7 rakennuspaikkaa x 150 m²) ja 
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 maa- ja metsätalousalueelle, jolla on ympäristöarvoja (MU) on 

lisäksi osoitettu talousrakennuksille rakennusalaa yhteensä 500 

m² (2 x 250 m²). 

 

Voimassa olevassa Iso-Pirkholman ranta-asemakaavassa ja muu-

toksessa on suunnittelualueella rakennusoikeutta yhteensä 3860 

k-m2. Kaavamuutosalueella kerrosalaa on yhteensä 3630 k-m2, jo-

ten kokonaiskerrosalamäärä on vähentynyt kaavamuutoksella 230 

k-m2. Kaavamuutoksessa on käytetty sekä asuinrakennuspaikoilla 

että lomarakennuspaikoilla vastaavaa kerrosalamäärää, joka ra-

kennusjärjestyksessä ohjaa ranta-asemakaava-alueen ulkopuo-

lista rakentamista. 

Tarkempi tilan Isopirkholma 2:5 osalta laadittu kerrosalalaskelma 

on selostuksen liitteenä 8. 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät julkiset ja yksityiset palvelut 

ovat Uudenkaupungin keskustassa maanteitse noin 13 km päässä. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Kaavamuutosalueella on 

 maatilan talouskeskus, jonka rakennukset pihapiireineen tulee 

säilyttää (AM/s). Talouskeskus on rakennettu. 

 kaksi yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialuetta (AO-3), 

joiden rakennuspaikat on rakennettu. 

 viisi yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialuetta (RA-7), joi-

den rakennuspaikoista kaksi on rakennettu ja viisi on rakenta-

matonta. 

 viisi matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM), 

jotka kaikki ovat osittain rakennettuja. 
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Korttelit 26, 27, 29 rakennuspaikat 2–4, 34 ja 35 

 

Korttelit 24 ja 28 

 

Korttelit 25, 29 rakennuspaikka 1, 30, 31 ja 32  

 

Kortteli 33  

 

Maatilan talouskeskuksen korttelialueella sijaitsevaa suojeltavaksi 

merkittyä rakennusta ei saa purkaa, eikä rakennuksessa saa tehdä 

sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen 

katon tai julkisivujen perinteisen ilmeen. 

Maa- ja metsätalousalueet 

Korttelialueiden ulkopuolinen maa-alue on maa- ja metsätalousalu-

etta, jolla on ympäristöarvoja (MU). Maa- ja metsätalousalueelle 

on osoitettu rakennusalat kahdelle talousrakennukselle, ja alueella 

on myös yksi suojeltavaksi merkitty rakennus. 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Ranta-asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon luonnon-

suojelu, maisema-arvot, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestämi-
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nen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet. Rakennus-

paikat on suunniteltu siten, että rakennukset näkyvät mahdollisim-

man vähän merelle. Rakennuspaikkojen huolellisella suunnittelulla 

ranta-asemakaavan toteuttaminen aiheuttaa mahdollisimman vä-

hän muutoksia luonnonympäristössä. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamai-

semaan ja muuhun ympäristöön. Kaavan vaikutus rakennettuun 

ympäristöön on vähäinen, koska rakennuspaikat on sijoitettu siten 

puuston ja maaston suojaan, ettei niistä aiheudu enempää haittaa 

naapurustolle kuin tarve vaatii. 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaava ei lisää uutta vakituista asutusta. Vakituisen asunnon raken-

nuspaikaksi osoitetut rakennuspaikat ovat jo vakituisessa käy-

tössä. 

Yhdyskuntarakenne  

Kaavaratkaisu tukee alueen yhdyskuntarakennetta, kun otetaan 

huomioon myös rannan läheisyys vetovoimatekijänä. Yhdyskunta-

rakenne ei hajaannu oleellisesti alueelle suunniteltujen vakituisen 

asunnon rakennuspaikkojen myötä. Iso Pirkholman saaren itäran-

nalla on kolme jo rakennettua vakituisen asunnon rakennuspaikkaa 

ja lähialueella Vähä Pirkholman itärannalla yksi rakennettu vakitui-

sen asunnon rakennuspaikka. Alueen etäisyys kuntakeskukseen ja 

siellä oleviin julkisiin ja yksityisiin palveluihin on maanteitse noin 

13 km, ja alue on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Lepäisten 

maantie ja Pirkholman yksityistie ovat hyvin hoidettuja. Kunnallis-

ten palvelujen kuten koululaiskuljetusten, päivähoidon, kotipalve-

lun ja kotisairaanhoidon saatavuus alueen sijainti ja etäisyys kun-

takeskuksesta huomioon ottaen on hyvä. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien teiden/katujen rakenta-

mista. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 
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Liikenne 

Kaavan toteutuminen ei lisää liikenteen määrää alueella merkittä-

västi. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Iso-Pirkholman tila on arvioitu vuoden 2009 rakennusinventoin-

nissa paikallisesti arvokkaaksi. Alue on osoitettu kaavamuutok-

sessa maatilan talouskeskuksen korttelialueeksi, jonka rakennuk-

set pihapiireineen tulee säilyttää (AM/s). Maatilan talouskeskuksen 

päärakennus sekä itärannalla sijaitseva rantasauna on lisäksi mer-

kitty suojeltaviksi rakennuksiksi. Rakennuksissa ei saa tehdä sel-

laisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen ka-

ton tai julkisivujen perinteisen ilmeen. 

Virkistys 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on laajat yhtenäiset vir-

kistysalueet. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavan vaikutukset luontoon ja maisemaan on minimoitu. Raken-

nusalat on maastossa tarkkaan katsottu ja rajattu siten, että ra-

kennukset voidaan sijoittaa mahdollisuuksien mukaan puuston 

suojaan säilyttäen maiseman kannalta merkittävä puusto. Raken-

tamiselle sopimattomat alueet on jätetty rakennusalojen ulkopuo-

lelle, mm. luontokartoituksessa rajattu luonnon monimuotoisuuden 

kannalta erityisen tärkeä alue, jolla sijaitsee metsä- ja luonnonsuo-

jelulain mukainen arvokas elinympäristö; poronjäkälikköinen kal-

liokumpu. Aluetta ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominais-

piirteiden säilyminen alueella vaarantuu. 

Puhdistamattomia jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Yleiseen vie-

märiverkkoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesihuolto tulee 

toteuttaa kulloinkin voimassa olevan säädöksen mukaisesti. Alu-

eelle on rakennettu viemäriosuuskunnan (Lepäinen-Lyökki ja Kam-

mela) toimesta jätevesiputket. Kaavamuutoksessa mukana olevat 

kiinteistöt voivat liittyä osuuskuntaan ja saada jätevedet hoidetuksi 

asianmukaisesti. 
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Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä.  

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-

omistajille. 

Kaavamuutoksella edistetään maatilamatkailun toimintaedellytyk-

siä suunnittelualueella. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 

kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 

on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat ranta-

asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Uudenkau-

pungin kaupunki. 

 

 

Raisiossa 30.3.2016 
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