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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

UUSIKAUPUNKI 

KITTAMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS  

JA LAAJENNUS  

 

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus koskee: 

Kortteleita 1, 2, 4 (osa), 5, 6, 7 (osa), 9 (osa), 10 (osa) ja 12, 

maa- ja metsätalousalueita sekä katualuetta. 

Ranta-asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muo-

dostuu: 

Korttelit 13–23 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laadinnasta on 

vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 lop-

puun. Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappa-

lainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio). Kaavan tekninen piirtämi-

nen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, 

Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 3.10.2013 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

nähtävillä 3.10.–1.11.2013 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__.2015 – __.__.2015 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2015 – __.__.2015 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2015 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee noin 6,0 km Uudenkaupungin keskustasta ete-

lään Kittamaan itä- ja länsirannalla. Alueelle on tieyhteys. Sijain-

nista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on 

suunnitella uudelleen omarantaisten lomarakennuspaikkojen si-

jainnit ja rakennusalat sekä suunnitella jo rakennettujen ja uusien 
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rakennuspaikkojen kerrosalamäärät vastaamaan rakennusjärjes-

tyksen mukaisia ja ranta-asemakaavoissa hyväksyttyjä kerrosala-

määriä. Tarkoitus on muuttaa korttelin n:o 1 lomarakennuspaikat 

5 ja 6, korttelin n:o 2 lomarakennuspaikka 1 sekä korttelin n:o 4 

lomarakennuspaikat 4 ja 5 omarantaisiksi vakituisen asunnon ra-

kennuspaikoiksi, siirtää korttelista n:o 12 yksi lomarakennuspaikka 

korttelin n:o 4 pohjoispuolelle omarantaiseksi lomarakennuspai-

kaksi ja muuttaa Palomustantien sitova merkintä ohjeelliseksi mer-

kinnäksi kaavamuutosalueella. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Kittamaa sijaitsee meren läheisyydessä noin 6,0 km Uudenkaupun-

gin keskustasta etelään. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 

noin 28,7 ha. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualueen ranta-alueet ovat maastoltaan tavanomaista 

saariston kallioista metsämaata. Avokallioita alueella ei ole. Rannat 

ovat osittain kallioisia ja matalia sekä osittain ruovikkoisia. 

Alueen luontokartoituksen on tehnyt Sakari Hinneri. Selvityksen 

mukaan Kittamaan alue on kasvillisuustyypiltään monimuotoinen. 

Alueella ei ole luonnonsuojelu- ja metsälain mukaisia arvokkaita 

elinympäristöjä. Merkittäväksi elinympäristöksi on kuitenkin to-

dettu Mustamaassa sijaitseva kalliomäen laki, jolla esiintyy laajalti 

poronjäkälikköä. 

Osa suunnittelualueesta rajoittuu Natura 2000 lintuvesien suoje-

luohjelmaan kuuluvaan alueeseen Lautvesi FI0200044. Alueen ma-

talat ja osin ruovikkoiset lahdet, rantaniityt ja karit sekä luodot tar-

joavat hyvät pesintämahdollisuudet linnuille, ja linnusto onkin mo-

nipuolinen ja runsas. Alue on myös merkittävä vesilintujen muu-

tonaikainen levähdysalue. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen kiinteistöt Kaislaranta 1:549, Pimento 1:700, 

Sumelius 1:709, Lago Mar 1:711, Mäntyniemi 1:719, Kaislaranta 

1:740 ja Tuurula 1:741 ovat rakennettuja lomarakennuspaikkoja. 

Muut kaavamuutosalueen rakennuspaikat ovat rakentamattomia 

lomarakennuspaikkoja. Lähinaapurustossa on rakennettuja loma-

rakennus- ja vakituisen asunnon rakennuspaikkoja. 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja.  

Maanomistus 

Kaava-alueen kiinteistöjen maanomistajat on lueteltu osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmassa (liite 2). 
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2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 

maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavaa. 

Yleiskaava 

Turun ja Porin lääninhallitus on vahvistanut Uudenkaupungin yleis-

kaavan 25.8.1994. 

Kaava-alue kuuluu osa-alueeseen I, jolla mitoituksena käytetään 4 

loma-asuntoa rantakilometriä kohti tai 1 las 3 ha maa-aluetta kohti 

siten, että pienempi lukumäärä on tilan enimmäisrakennusoikeus. 

Rantaviivasta vähintään 60 % tulee jättää vapaaksi. Ranta-asema-

kaavalla voidaan tapauskohtaisesti, erityisistä syistä rakennusoi-

keutta siirtää tai vähäisessä määrin suurentaa perusmitoitusta. 

Osa kaava-alueesta on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA) ja osa 

maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Yleiskaava on kuiten-

kin laadittu ja hyväksytty siten, että sillä ei ole kaikilta osin maan-

käyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Kaa-

vassa ei ole mm. ranta-alueilla tehty ns. kantatilakohtaista mitoi-

tustarkastelua. 

 

 
Lähde: Uudenkaupungin yleiskaava 
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Ranta-asemakaava 

Kaavamuutosalueelle on vahvistettu 8.1.1992 Kittamaan ranta-

asemakaava, jonka mukaan lomarakennuspaikalle (RA-1) saa ra-

kentaa loma-asunto- ja saunarakennuksen sekä talousrakennuk-

sia. Rakennuspaikan enimmäiskerrosalamäärä on 100 m2, paitsi ti-

lalla Tuurula 1:741, jolla se on 120 m2 sekä tilalla Lago Mar 1:711, 

jonka rakennusoikeus on 375 m2. Tilalla 1:711 on myös rakennus-

ala, jolle saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 40 m2:n venevajan 

tai muun rantarakennuksen. 

Maa- ja metsätalousalueilla M-1 ei ole rakennusoikeutta ja M-2 -

alueilla sallitaan vain maatilataloutta palvelevat rakennukset ja ra-

kenteet. 

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 

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. 

Rakennusjärjestys ei ole sitovana ohjeena ranta-asemakaavaa laa-

dittaessa tai muutettaessa. 

Kantakiinteistöselvitys 

Kantakiinteistöselvitystä ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia, sillä 

rakennuspaikkojen määrä pysyy kaavamuutoksessa ja -laajennuk-

sessa samana kuin muutettavassa kaavassa. 

Luontoinventointi 

Professori Sakari Hinneri on tehnyt alueen luontokartoituksen (liite 

4). Selvityksen mukaan Kittamaa on kasvillisuudeltaan ja topogra-

fialtaan monimuotoinen alue. Alueella on mm. niittyä, sekametsää, 
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vetistä korpea, kalliomäkiä ja rantajyrkänteitä. Merkittäväksi 

elinympäristöksi on mainittu Mustamaassa sijaitseva kalliomäki, 

jonka laella on laajalti poronjäkälikköä. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 

tulisi erityisesti huomioida kaavoituksessa. 

Kaavan pohjakartta 

Pohjakartta on hyväksytty 30.8.1990, ja sitä on täydennetty 

11.11.2011. 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 Lago Mar 1:711 tuli mukaan kaavamuutokseen myöhemmin. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelusta sovitaan erikseen. 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Osalliset ja vireille tulo 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Ranta-asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä 

sekä kuuluttamalla 3.10.2013 Uudenkaupungin Sanomat ja Vakka-

Suomen Sanomat -nimisissä lehdissä. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma on ollut nähtävillä 3.10.–1.11.2013 Uudenkaupungin 

virastotalolla. 

Kaavaluonnos 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 7.12.2015 päivä-

tyn kaavaluonnoksen kokouksessaan __.__.2015 § ___. 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2015. 

Kaavaehdotus 

Kaavaratkaisua kehitetään edelleen kaavaehdotusta laadittaessa. 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt __.__.2015 päivä-

tyn kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.2015 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2015. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 

3.3. Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 

Maasto-olosuhteet ja kiinteistöjen omistukset sekä jo rakennetut 

rakennuspaikat rajaavat laadittavia vaihtoehtoja. 
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 0-vaihtoehdon mukaan ranta-asemakaavan muutosta ei 

tehdä, jolloin kaavoitetulla alueella rakennettaisiin voimassa 

olevan kaavan mukaisesti. 

 

 A-vaihtoehdon mukaan  

o alueelle suunnitellaan uudelleen loma-asunnon raken-

nuspaikat sekä lisärakentamista jo rakennetuille lo-

marakennuspaikoille. 

o muutetaan korttelin n:o 1 lomarakennuspaikat 5 ja 6, 

korttelin n:o 2 lomarakennuspaikka 1 sekä korttelin 

n:o 4 lomarakennuspaikat 4 ja 5 omarantaisiksi vaki-

tuisen asunnon rakennuspaikoiksi sekä siirretään 

korttelista n:o 12 yksi lomarakennuspaikka korttelin 

n:o 4 pohjoispuolelle omarantaiseksi lomarakennus-

paikaksi. 

o vaihtoehdossa turvataan mahdollisimman yhtenäisen 

rakentamattoman rannan säilyminen. 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 28,677 ha.  

Ranta-asemakaava noudattaa vaihtoehdon A mukaista ratkaisua.  

Rakentamiseen osoitetut alueet (noin 14,301 ha, noin 50 % pinta-

alasta) ovat kolme erillispientalojen korttelialuetta (AO-2), yksi-

asuntoisten loma-asuntojen korttelialueita (RA-2, RA-3, RA-4) 

sekä yksi kaksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialue (RA-5). 

Rakentamattomat alueet (noin 14,376 ha, noin 50 % pinta-alasta) 

ovat maa- ja metsätalousaluetta (M). 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

 

Mitoitusrantaviiva, rakennuspaikkojen lukumäärä ja raken-

tamattoman rannan määrä  

 

Uudenkaupungin yleiskaavan mukaisesti laskettu mitoitusranta-

viiva 

Rantaviivan kokonaismäärä lasketaan 50 metrin (1:2000 mittakaa-

vaisella kartalla 2,5 cm) murtoviivalla, jolloin pienten lahtien ja nie-

mien rantaviivat ”oikaistaan” suoriksi. Mitoitusrantaviivan laske-

miseksi käytetään seuraavia kertoimia: 

 Vastaranta alle 100 metriä, kerroin 0,5 

 Vastaranta 100 – 200 metriä, kerroin 0,75 

 Vastaranta yli 200 metriä, kerroin 1,0 

Muunnettu rantaviiva saadaan kertomalla kokonaisrantaviivan osat 

edellä mainituilla kertoimilla. Kaavoitettava alue kuuluu yleiskaa-

van osa-alueeseen I, jonka alueella mitoituksena käytetään 4 

loma-asuntoa rantakilometriä kohti tai 1 las 3 ha maa-aluetta kohti 

siten, että pienempi lukumäärä on tilan enimmäisrakennusoikeus. 

Rantaviivasta vähintään 60 % tulee jättää vapaaksi. 

Rakennuspaikkojen lukumäärä saadaan kertomalla muunnettu 

rantaviiva 4 lay/km tai pinta-alan mukaan 1 lay / 3 ha maa-aluetta. 
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Tilan 

Rek.nro. 

Nimi Rv. km 4 lay/km Pinta-ala 

ha 

1 lay/  

3 ha 

Kaavassa/  

mitoituksessa 

lay 
 

1:549 
 

Kaislaranta 0,060 0,24 0,776 0,259 
 

1 
 

1:641 Puolukkamäki 0,030 0,12 0,324 0,108 1 

 
1:653 

 
 

1:654 
 

 
1:655 

 
 

1:656 
 

1:658 

Sundholma 

Nonnimaa 
 

Sundholm 
Vartiovuori 

 
Sundholman 

Kartano 
 

Sundholm 
 

Sundholman 
Vaakua 

0,260 

 
 

0,220 
 

 
0,430 

 
 

0,160 
 

0,150 

1,04 

 
 

0,88 
 

 
1,72 

 
 

0,64 
 

0,60 
 

 

2,243 

 
 

2,609 
 

 
10,700 

 
 

0,877 
 

2,148 

0,748 

 
 

0,870 
 

 
3,567 

 
 

0,292 
 

0,716 

5 

 
 

2 
 

 
3 

 
 

4 
 

1 
 

1:659 
 

 

1:692 
 

1:699 
 

1:700 
 

1:701 
 

1:709 
 

1:711 
 

1:719 
 

1:740 
 

1:741 

Sundholman 
Vehanen 

 

Karhunpesä 
 

Tylyaho 
 

Pimento 
 

Viisto 
 

Sumelius 
 

Lago Mar 
 

Mäntyniemi 
 

Kaislaranta 
 

Tuurula 

0,240 
 

 

0,040 
 

0,045 
 

0,050 
 

- 
 

0,045 
 

0,160 
 

0,050 
 

0,070 
 

0,170 

0,96 
 

 

0,16 
 

0,18 
 

0,20 
 

- 
 

0,18 
 

0,64 
 

0,20 
 

0,28 
 

0,68 

2,250 
 

 

0,250 
 

0,284 
 

0,271 
 

1,111 
 

0,505 
 

1,859 
 

0,780 
 

0,783 
 

1,506 

0,750 
 

 

0,083 
 

0,095 
 

0,090 
 

0,370 
 

0,168 
 

0,620 
 

0,260 
 

0,261 
 

0,502 

6 
 

 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Yhteensä  2,120 8,72 29,276 9,759 30 

 

Suunnittelualueella on kolme erillispientalojen korttelialuetta (AO-

2), kahdeksan yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialuetta (RA-

2, RA-3 ja RA-4) sekä yksi kaksiasuntoisten loma-asuntojen kort-

telialue (RA-5), joilla on yhteensä 30 rakennuspaikkaa, joten kaa-

vassa on yhteensä 30 lay. 

 

Suunnittelualueen todellisen rantaviivan pituus on noin 2,290 km. 

Muunnetun rantaviivan pituus on noin 2,120 km. Rakentamatto-

man rantaviivan pituus ei muutu kaavamuutoksessa, joten yhte-

näistä rakentamatonta rantaa on alueella edelleen riittävästi. 
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Kerrosalat 

Kaava-alueelle on osoitettu kerrosalaa yhteensä 5960 k-m². Suun-

nittelualueelle on osoitettu: 

 10 yksiasuntoisten lomarakennusten rakennuspaikkaa (RA-2), 

joiden enimmäiskerrosalat ovat yhteensä 1500 k-m² (10 x 150 

k-m² 

 15 yksiasuntoisten lomarakennusten rakennuspaikkaa (RA-3), 

joiden enimmäiskerrosalat ovat yhteensä 2550 k-m² (15 x 170 

k-m² 

 yksi yksiasuntoisten lomarakennusten rakennuspaikka (RA-4), 

jonka enimmäiskerrosala on 240 k-m² 

 yksi kaksiasuntoisten lomarakennusten rakennuspaikka (RA-5), 

jonka enimmäiskerrosala on 170 k-m² sekä 

 kolme yksiasuntoisten asuinrakennusten rakennuspaikkaa (AO-

2), joiden enimmäiskerrosalat ovat yhteensä 1500 k-m² (3 x 

500 k-m²). 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Lokalahden kir-

konkylässä noin 11 km päässä ja Uudenkaupungin keskustassa 

noin 15 km päässä. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Suunnittelualueelle on osoitettu kolme erillispientalojen korttelialu-

etta (AO-2), joiden kaikkien rakennuspaikat ovat ainakin osittain 

rakennettuja, yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialueita (RA-

2, RA-3 ja RA-4), joista kolme on rakennettu sekä yksi kaksiasun-

toisten loma-asuntojen korttelialue (RA-5), joka on rakennettu. 
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Korttelit 13 (rakennuspaikka 5), 15, 17 

 

Korttelit 16 (rakennuspaikat 2 ja 3), 19 (rakennuspaikka 2), 20 

(rakennuspaikat 3–9) 

 

Korttelit 13 (rakennuspaikat 1–4), 16 (rakennuspaikka 1), 18, 19 

(rakennuspaikka 1), 20 (rakennuspaikat 1, 2 ja 10), 21, 23 

 

Kortteli 14 

 

Kortteli 22 
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Maa- ja metsätalousalueet 

Korttelialueiden ulkopuolinen maa-alue on maa- ja metsätalousalu-

etta (M). Alueella ei ole rakennusoikeutta. 

 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksessa osoitetaan kolme vakituisen asunnon raken-

nuspaikkaa, joten kaava lisää vakituista asutusta alueella vähäi-

sissä määrin.  

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alueen lähinaapurustossa on rakennettuja lomarakennus- ja 

vakituisen asunnon rakennuspaikkoja. Kaavalla ei siten hajauteta 

yhdyskuntarakennetta. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien teiden/katujen rakenta-

mista. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 

Liikenne 

Kaavan toteutuminen lisää liikenteen määrää alueella jossain mää-

rin. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on laajat yhtenäiset vir-

kistysalueet. 
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavan vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan 

on minimoitu. Rakennusalat on maastossa tarkkaan katsottu ja ra-

jattu siten, että rakennukset voidaan sijoittaa mahdollisuuksien 

mukaan puuston suojaan säilyttäen maiseman kannalta merkittävä 

puusto. 

Kaava-alueella tehdyn luontoselvityksen perusteella suunnittelu-

alueella sijaitsee yksi merkittäväksi elinympäristöksi luokiteltava 

kohde: kalliomäen laki, jolla esiintyy laajalti poronjäkälikköä. Alu-

eelle tai sen läheisyyteen ei ole osoitettu kaavassa rakentamista. 

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. 

Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 

Osa suunnittelualueesta rajoittuu Natura 2000 lintuvesien suoje-

luohjelmaan kuuluvaan alueeseen Lautvesi FI0200044. Alueen ma-

talat ja osin ruovikkoiset lahdet, rantaniityt ja karit sekä luodot tar-

joavat hyvät pesintämahdollisuudet linnuille, ja linnusto onkin mo-

nipuolinen ja runsas. Alue on myös merkittävä vesilintujen muu-

tonaikainen levähdysalue. 

Ranta-asemakaavan muutoksella ja laajennuksella ei voida katsoa 

olevan merkittäviä vaikutuksia Natura-alueeseen kuuluvaan vesis-

töön, sillä välittömälle rantavyöhykkeelle ei jatkossakaan sijoitu 

vesistön olosuhteita muuttavia, rehevöittäviä tai muuten vaaran-

tavia toimintoja. Kaavoitushankkeella ei ole todennäköistä merkit-

tävää vaikutusta luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi vesistö-

alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon, joten alueella ei ole 

tarpeellista tehdä luonnonsuojelulain mukaista ns. Natura-vaiku-

tusten arviointia. 



Nosto Consulting Oy  18 (18) 

Uusikaupunki: Kittamaan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus 
Kaavaselostus, Versio 0.9  7.12.2015 

 

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. 
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