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Matalan ranta-asemakaava ja 

Sundholman ja Varesmaan ranta-asemakaavan muutos 2 

UUSIKAUPUNKI, Vanhakartano 
 

Aloitus/viranomaisneuvottelu 4.10.2013 
Paikka: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,  
  Valtion virastotalo, 20800 TURKU, neuvotteluhuone Airisto 1 
Läsnä: ELY-keskus  Kirsti Virkki   
 Uusikaupunki  Leena Arvela-Hellén ja Leena Vilen 
  V-S maakuntamuseo Eija Suna 
  Vakka.Suomen Voima Oy - 

Maanomistajat: 
1:626 Matala - 
1:654 Sundholm Vartiovuori - 
Tontin vuokralainen - 
Kaavanlaatija Juha Erjanti 

 
Esillä olleet asiakirjat: 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 16.8.2013 
- Uudenkaupungin yleiskaava, voimaantulo 24.8.1995 
- Rakennusjärjestys, voimaantulo 11.4.2002 
- Luontokartoitus 2011 (Sundholm Vartiovuori) ja 2012 (Matala) 
- Kantakiinteistötarkastelu ja mitoitusselvitys 12.9.2013 
- Sundholman ja Varesmaan ranta-asemakaava, vahvistettu 1.6.1995 

Matalan ranta-asemakaava ja Sundholman ja Varesmaan ranta-asemakaavan  
muutos 2 / luonnos 31.8.2013 

 
 

Neuvottelussa esitettyjä mielipiteitä: 
 
Juha Erjanti: 

Esitteli kaavoituksen tarkoituksen pääpiirteittäin 
o Kaavamuutosaluetta ovat suunnittelualueen kiinteistöjen osia, yhteensä 7,96 ha.  
o Uutta kaavaa on osa Matalan tilasta, yhteensä 3,24 ha. 
o Matala 1:626 ja Sundholm Vartiovuori 1:654 ovat rakennettuja, paitsi Varesmaan muu-

tosalue on rakentamaton.  
o Ranta-asemakaavan tavoitteena on  

 suunnitella Matalan tilan itäosaan vakituisen asunnon rakennuspaikka nykyisen ta-
louskeskuksen kohdalle.   

o Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on  

 muuttaa Vartiovuoren eteläpuolella MU-alueella oleva maatilan lomarakennusten 
rakennusala (ra 80) ympäristöineen ei-omarantaiseksi lomarakennuspaikaksi samal-
la tarkentaen alueen rakennusalaa. 

 poistaa Varesmaasta korttelin 1 rakennuspaikka 8 ja muuttaa alue maa- ja metsäta-
lousalueeksi (MU). 

 muuttaa Matalan tilan länsiosassa MU-aluetta omarantaiseksi lomarakennuspaikaksi 
Kaupungin kanssa tehtyjen maakauppojen (Golf-alue) yhteydessä Matalan tilalle on 
jäänyt käyttämätöntä laskennallista rakennusoikeutta, jota kaupassa ei ole erikseen 
korvattu. 

o Yleiskaavassa suunnittelualue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-1), loma-
asuntoaluetta (RA) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamis-
tarvetta tai ympäristöarvoja (MU) sekä retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). 

o Professori Sakari Hinneri on tehnyt kesällä 2011 ja 2012 suunnittelualueella luontoar-
vojen kartoitukset, joiden mukaan Matalan tilan alueella on metsä- ja luonnonsuojelu-
lain mukainen merkittävä elinympäristö, lehtokorpi. Uutta rakentamista ei sijoiteta lä-
helle em. aluetta. 

o Kaavoituksessa annetaan määräykset vesihuollon järjestämisestä ja tulva-alueelle ra-
kentamisesta. Vakituisen asunnon rakennuspaikka on liitetty kaupungin vesijohtover-
kostoon. 

o OAS on ollut Ugin teklan kokouksessa ja menossa kaupunginhallituksen vireilletulo-
päätöksen jälkeen nähtäville. 



 
 
 
Eija Suna: 

 Matalan tilan rakennuksia ei ole inventoitu. 

 Ainakin ”Alatupa” tuntuisi olevan suojeltava rakennus. 

 Muiden Matalan tilan vanhojen rakennusten suojelutarve olisi selvitettävä valokuvien pe-
rusteella. 

 Sundholman kartano ympäristöineen on merkitty Museoviraston valtakunnallisesti merkit-
tävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) luetteloon. www.rky.fi 

 Alueen rajaus ulottuu kartanosta luoteeseen osittain myös muutettavalle ra 80 alueelle tai 
on ainakin hyvin lähellä sitä.  

 RKY -alue olisi huomioitava kaavamuutoksessa. 
 
 
Leena Arvela-Hellén: 

 Matalan tilan alueella ei ole yleiskaavassa mitoituslukuja, AO ja 1 RA ovat OK. 

 Kaavamääräyksiin AO -rakennuspaikan rakennusten kerrosalojen jäsentely ja tarkennus, 
samoin RA -rakennuspaikkojen.  

 
 

Kirsti Virkki: 

 Matalan tilan vanhoille rakennuksille tarpeen mukaan suojelumerkintä sr, valokuvat selos-
tukseen. 

 Muutettavan kaavan ra 80 rakennusala on Sundholman kartanon rky-alueen rajan reunal-
la, merkintä selostukseen ja OAS:aan, rky-alueen rajaus on merkittävä myös kaavakartalle 
ja huomioitava suunnittelussa. RA-3 rakennuspaikka sijaitsee korkealla mäen rinteessä. 

 Alueen läheisyys vaikuttaa rakennuspaikan rakentamiseen. Kaavamääräyksiin rakentami-
sen sopivuus maisemaan ja ympäristöön. 

 Lomarakennuspaikkojen kerrosalat rakennusjärjestyksen mukaan enintään 150 m2. 

 Varesmaasta siirretty 1 lay Vartiovuoren ra 80 alueen paikalle on OK. 

 Matalan tilan alueella ei ole mitoitusluokkaa yleiskaavassa. Muutettavassa kaavassa on 
käytetty luokkaa I, joten kaavaselostuksessa mitoitusta on luontevaa tarkastella luokan I 
mukaan. Vapaan rannan tarve keskustan lähellä on suurempi ja alue olisi luontevaa ase-
makaavoittaa. 

 
 
Lopuksi 

- OAS on riittävä. 
- Viranomaisneuvottelu pidetään vain tarvittaessa. 
- Lausunnot luonnosvaiheessa.  

 
 
 
 
 
Juha Erjanti, DI 
0400 515 235 
 
Jakelu sähköpostilla: 

ELY-keskus / Kirsti Virkki, Olli Mattila 
Kaupunki / Leena Arvela-Hellén, Leena Vilen 
V-S maakuntamuseo / Eija Suna 
Vakka-Suomen Voima Oy / Mikko Luntamo 
Maanomistajat: 

 Ville Suorauma 

 Unn Ramsdahl 

 Mikael Aminoff (tontin vuokralainen) 
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