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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
1. Suunnittelualue 
Kaavoitettavaan alueeseen kuuluvat Matalan kiinteistö, Koutuntien venevalkaman osa-
kaskunnan yhteinen venevalkama-alue sekä osia Varesmaassa ja Sundholmassa si-
jaitsevasta kiinteistöstä Sundholm Vartiovuori: 
  

  RN:o Nimi Pinta-ala ha Rantaviiva m Kiinteistötunnus   
 1:626 Matala  15,457  550 895-467-1-626 
 1:654 Sundholm Vartiovuori   1,259  60 895-467-1-654 
 878:3 Venevalkama  0,538  100 895-467-878-3 
  Yhteensä  17,254  710 
 

Suunnittelualueen todellisen rantaviivan pituus on 0,81 km. Uuden kaava-alueen pinta-
ala on noin 9,91 ha ja kaavamuutosalueen noin 7,35 ha. 
Kaava-alue sijaitsee noin 2–3 km Uudenkaupungin keskustasta etelään: 
 

        
         Matkailukartta 1:100 000 
 
 
 
 
 
 

Kaava-alue 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 
 

Lähtökohdat 
Luonnonympäristö 
Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston kallioista metsämaata.  
Avokallioita alueella ei ole. Rannat ovat ruovikkoisia ja matalia. Professori Sakari Hin-
nerin luontokartoitusten mukaan Matalan tilan alueella on merkittävä elinympäristö: 
lehtokorpi. Suojelukohde otetaan huomioon rakennuspaikkojen sijoittelussa.  
 

Rakennettu ympäristö 
Matalan tilalla on rakennettuna vanha talouskeskusalue: asuinrakennus 160 m2 (ra-
kennettu vuonna 1979), Alatupa 44 m2 (1905), sauna 25 m2 (1987), grilllikatos 57 m2 
(2004), suuli / Kissala 91 m2 (1921), varasto 20 m2 (1920) ja katos 90 m2 (1980) sekä 
kellari ja kevytkatos polttopuille. 
Sundholm Vartiovuoren tilalla on ra -alueella rakennettuna saunan sisältävä lomara-
kennus 82 m2 (1981) ja kolme vajarakennusta, yhteensä 25 m2 (1982, 1995 ja 2007). 
Varesmaassa RA -rakennuspaikka on rakentamaton.  
Matalanpuhdin rannalla sijaitsevalla Koutuntien venevalkaman osakaskunnan yhteisel-
lä venevalkama-alueella on rakennettuna loma-asunto (1970 / 54 m2). 
Alueelle on rakennettu kaupungin vesijohto. Naapurialueilla on rakennettuja asuin- ja 
lomarakennuspaikkoja. 
 

Maakuntakaava 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakuntakaavan, joka 
on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maakuntakaavaa. Suunnittelu-
alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 2 eli 5-7 lay/km ja 
vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta.  
• Yhteinen venevalkama-alue sekä suurin osa Matalan tilasta ovat maa- ja metsäta-

lousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita 
(MRV). Alueet kuuluvat myös raideliikenteeseen tukeutuvaan taajamatoimintojen 
kehittämisen kohdealueeseen. Matalan tilan itäosassa pieni alue kuuluu lisäksi 
osana laajaan virkistysalueeseen (V 939); Kasarminlahti, jonka kaupungin omis-
tamalle tilalle on rakennettu golf-kenttä. 

• Sundholm Vartiovuoren tila on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityi-
siä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). Vartiovuoren eteläpuolella 
oleva osa suunnittelualueesta sijaitsee valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön, Sundholman kartanon, alueella (sra 4404). 

Suunnittelualueella maakuntakaavassa ei ole muita aluevarauksia. 
 

Ote maakuntakaavasta: 

 
Ote Vakka-Suomen maakuntakaavasta 1:50 000 
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Yleiskaava 
Turun ja Porin lääninhallitus on vahvistanut Uudenkaupungin yleiskaavan 25.8.1994.  
 

1) Suunnittelualueesta osa kuuluu keskeisen alueen yleiskaavaan. Alueella on pien-
talovaltaista asuntoaluetta (AP-1), loma-asuntoalutta (RA) ja maa- ja metsätalous-
valtaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU) sekä 
retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). Keskeisen alueen yleiskaavassa ei ole määritelty 
mitoituslukuja. 

 
Ote Uudenkaupungin keskeisen alueen yleiskaavasta 1:10 000 

 
 

2) Osa suunnittelualueesta (Varesmaa) kuuluu osa-alueeseen I, jonka alueella mitoi-
tuksena käytetään 4 loma-asuntoa rantakilometriä kohti tai 1 las 3 ha maa-aluetta 
kohti, jolloin pienempi luku on tilan enimmäisrakennusoikeus. Rantaviivasta vähin-
tään 60 % tulee jättää vapaaksi. Ranta-asemakaavalla voidaan tapauskohtaisesti, 
erityisistä syistä rakennusoikeutta siirtää tai vähäisessä määrin suurentaa perusmi-
toitusta. Suunnittelualue on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA). 

 

 
Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta 1:50 000 
 

Kaava-alue 

Kaava-alue 
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Rantakaava 
Suunnittelualueelle on vahvistettu 1.6.1995 Sundholman ja Varesmaan ranta-asema-
kaava, jonka mukaan:  
• Loma-asuntojen korttelialueen (RA-1) rakennuspaikalle saa rakentaa yksikerroksi-

sen loma-asuntorakennuksen, vierasmajaksi soveltuvan enintään 25 m2:n suurui-
sen erillisen rakennuksen ja loma-asuntoon liittyviä talousrakennuksia. Saunan 
enimmäiskerrosala on 25 m2. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerros-
ala saa olla enintään 120 m2. 

• Maatilan lomarakennusten rakennusalalle (ra) saa rakentaa yksikerroksisen loma-
rakennuksen ja talousrakennuksia, enintään 80 k-m2.  

• Maa- ja metsätalousalueella (MU) on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. 
 

Rakennusjärjestys 
11.4.2002 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen mukaan asemakaava-alueen ulkopuo-
lella olevalla ranta-alueella rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla lomaraken-
nuspaikalla 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 korkeudes-
ta. Vene- ja rantavajojen, silloin kuin niiden rakentaminen on mahdollista, sijoittuminen 
ja korkeusasema harkitaan tapauskohtaisesti. 
 
Tavoitteet 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on  
• suunnitella Matalan tilan itäosa vakituisen asunnon rakennuspaikaksi (AO) raken-

netun talouskeskuksen kohdalle.  
• suunnitella Matalanpuhdin rannalla oleva Koutuntien venevalkaman osakaskunnan 

yhteinen venevalkama-alue omarantaiseksi lomarakennuspaikaksi (RA-3), jolle saa 
rakentaa lomarakennuksen (enintään 150 m²), vierasmajan ja saunan (kumpikin 
enintään 25 m²) sekä talousrakennuksia. Saunan ja vierasmajan saa myös sijoittaa 
samaan rakennukseen, jonka enimmäiskerrosala on 50 m². Yhteenlaskettu kerros-
ala rakennuspaikalla saa olla kuitenkin enintään 180 m². 

 

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on  
• muuttaa Vartiovuoren eteläpuolella MU-alueella oleva maatilan lomarakennusten 

rakennusala (ra 80) ympäristöineen ei-omarantaiseksi lomarakennuspaikaksi (RA-
3), jolle saa rakentaa lomarakennuksen (enintään 150 m²), vierasmajan ja saunan 
(kumpikin enintään 25 m²) sekä talousrakennuksia. Saunan ja vierasmajan saa 
myös sijoittaa samaan rakennukseen, jonka enimmäiskerrosala on 50 m². Yhteen-
laskettu kerrosala rakennuspaikalla saa olla kuitenkin enintään 180 m². 

• poistaa Varesmaasta korttelin 1 rakennuspaikka 8 ja muuttaa alue maa- ja metsäta-
lousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöllistä arvoa 
(MU). 

• muuttaa Matalan tilan länsiosassa MU-aluetta omarantaiseksi lomarakennuspai-
kaksi (RA-3), jolle saa rakentaa lomarakennuksen (enintään 150 m²), vierasmajan 
ja saunan (kumpikin enintään 25 m²) sekä talousrakennuksia. Saunan ja vierasma-
jan saa myös sijoittaa samaan rakennukseen, jonka enimmäiskerrosala on 50 m². 
Yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikalla saa olla kuitenkin enintään 180 m². 
Kaupungin kanssa tehtyjen maakauppojen (Golf-alue) yhteydessä Matalan tilalle on 
jäänyt käyttämätöntä laskennallista rakennusoikeutta, jota kaupassa ei ole erikseen 
korvattu. 

 

Ranta-asemakaavan muutos laaditaan siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, 
turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle ja lisäksi niin, että suunniteltu uudisrakenta-
minen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Luon-
nonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen 
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sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan huomioon ja ranta-alueille 
jätetään riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 
 
3. Laadittavat vaihtoehdot 
 

Maasto-olosuhteet ja kiinteistöjen omistukset rajaavat laadittavia vaihtoehtoja. 
• 0-vaihtoehdon mukaan kaavaa ja muutosta ei tehdä ja alueen rakentaminen tapah-

tuu poikkeamisluvin ja voimassa olevan kaavan mukaisesti. 
• A-vaihtoehdon mukaan  

o Matalan tilan talouskeskuksen kohdalle suunnitellaan omarantainen vakituisen 
asunnon rakennuspaikka. 

o Matalan tilan länsiosan MU-aluetta muutetaan omarantaiseksi loma-asunnon 
rakennuspaikaksi. 

o Koutuntien osakaskunnan venevalkama-alueen kohdalle suunnitellaan omaran-
tainen loma-asunnon rakennuspaikka. 

o Vartiovuoren eteläpuolella MU-alueella oleva maatilan lomarakennusten raken-
nusala ympäristöineen muutetaan ei-omarantaiseksi lomarakennuspaikaksi.  

o Varesmaassa muutetaan omarantainen lomarakennuspaikka MU-alueeksi. 
 
4. Arvioitavat vaikutukset 
 

Suunnittelualue on jo osittain rakennettu. Tuleva rakentaminen tukeutuu ympäristön 
rakennuskantaan. 
Alueen luonnonympäristölle aiheutuvat vaikutukset arvioidaan kaavan laatijan toimesta. 
Samoin arvioidaan maiseman muutokset mereltä katsoen.  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon kaavoituksessa. 
Suunnittelualueella on tehty luontokartoitus, joka otetaan huomion rakennuspaikkojen 
sijoittelussa. 
 
5. Osalliset 
 

Osalliset ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viran-
omaiset: 
Suunnittelualueen maanomistajat 
1:626 Matala   Ville ja Minna Suorauma  
1:654 Sundholm Vartiovuori   Unn Ramsdahl 
878:3 Yht. venevalkama-alue Koutuntien venevalkaman osakaskunta 
  

Naapurit 
1:435 Kallioranta                   Anu ja Vilma Tolvanen 
1:557 Varesranta                   Jari ja Riitta Aikola  
1:625 Golf                   Uudenkaupungin kaupunki  
1:655 Sundholman kartano Johan Elfving, Jonathan Elfving, Jörn Elfving, Unn Ramsdahl, 
     Lars-Thomas Tötterman 
1:656 Sundholm  Lars-Thomas Tötterman  
1:736 Leppäranta  Iiro ja Hanna Nieminen   
 

Muut osallistujat 
Uudenkaupungin kaupunki  Leena Arvela-Hellén 
Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristö ja luonnonvarat, Kirsti Virkki ja Olli Mattila 
Varsinais-Suomen maakuntamuseo Eija Suna 
Vakka-Suomen Voima Oy / Mikko Luntamo 
Rakennuspaikan ra vuokralainen Mikael Aminoff 
 
6.  Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä likimää-
räinen aikataulu (suluissa) 
 

• Kaupunki toimittaa tiedon kaavoitustyön aloittamisesta eli vireille tulosta sekä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta kaikille osallisille kirjeitse ja ilmoittaa kaupungin 
virallisissa ilmoituslehdissä. Osalliset saavat lausua osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta mielipiteensä. (Syys-lokakuu 2013) 



 6/6 

• Pidetään aloitus/viranomaiskokous, johon kaavan laatija kutsuu Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen, Uudenkaupungin kaupungin, Varsinais-Suomen maakuntamuseon 
ja Vakka-Suomen Voima Oy:n edustajat sekä maanomistajat. (Lokakuu 2013) 

• Kaavoituksen valmisteluaineisto pidetään kaupungilla nähtävillä 30 päivää. Osalli-
set saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä, jotka otetaan mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon. (Kesäkuu 2017) 

• Valmis kaava-aineisto toimitetaan kaupungin viranomaisten käsittelyyn. Kaupunki 
asettaa kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa siitä osalli-
sille sekä kuuluttaa kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä, jolloin osalliset voivat 
tehdä vielä huomautuksen kaavaehdotuksesta. (Lokakuu 2017) 

• Kaupunki pyytää kaavasta lausunnot eri viranomaisilta, jonka jälkeen kaava vie-
dään valtuuston hyväksyttäväksi. (Marraskuu 2017) 

• Kaava on lainvoimainen valitusajan jälkeen, kun siitä on vielä kuulutettu ja ilmoitet-
tu kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä. (Tammikuu 2018) 

 
7. Yhteystiedot 
 

Uudenkaupungin kaupunki 
  Leena Arvela-Hellén puh. 0500 743 087 
 

Kaavan laatija 
  dipl. ins. Pasi Lappalainen 
  puh. 010 583 0950 
  pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 
  Nosto Consulting Oy, Eerikinkatu 4, 20100 TURKU 
 

 
 
Liitteenä: 

• Suunnittelualue 1:7000 
• Muutettava kaava 

mailto:pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
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