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Naantali 30.6.2011    MUISTIO 
 
 
Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3  
UUSIKAUPUNKI, Iso Pirkholma ja Vähä Pirkholma 
 
Aloitus/viranomaisneuvottelu 22.6.2011 
Paikka: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
  neuvotteluhuone Airisto 
Läsnä: ELY-keskus,  ympäristö ja luonnonvarat  Tuomo Knaapi  
  Uusikaupunki  Leena Arvela-Hellén, Leena Vilen 
  Turun museokeskus Eija Suna 
 Maanomistajat: 
  2:5 Isopirkholma Keijo Lindfors avustajana Mikko Lindfors 
  Kaavan laatija Juha Erjanti 

 
Esillä olleet asiakirjat: 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 22.5.2011 
- Iso-Pirkholman ranta-asemakaava, vahvistettu 24.9.1993 
- Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos, vahvistettu 16.10.2000 
- Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 2, hyväksytty 4.5.2009 
- Yleiskaava, vahvistettu 25.8.1994 
- Rakennusjärjestys, voimaantulo 11.4.2002 
- Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3, alustava luonnos / 28.5.2011 
- Kantatilaselvitys 

 
  

Neuvottelussa esitettyjä mielipiteitä: 
 
Juha Erjanti: 

- Esitteli kaavamuutoksen tarkoituksen pääpiirteittäin 
o Tarkoituksena on suunnitella toteutumattomat kerrosalat ja rakennuspaikat uudelleen si-

ten, että alueella toimiva Pirkholman Matkailu pystyisi paremmin tarjoamaan matkailu-
palveluja. Alueen kokonaisrakennusoikeutta ei lisätä. Rakentamattoman rannan määrä 
ei vähene. 

o Alueen pohjoisosa suunnitellaan matkailua palvelevaa rakentamista ja eteläosaan loma-
rakennuspaikkoja tukeutuen jo oleviin ja lohottuihin lomarakennuspaikkoihin. 

o Maatilan talouskeskuksessa osa rakennuksista on suojeltavia. 
o Kaksi rakennuspaikkaa (RM ja RA) muutetaan vakituisen asunnon rakennuspaikoiksi 

(AO), joita jo käytetään vakituisen asunnon rakennuspaikkoina. Maanomistajien yhden-
vertaisen kohtelun periaatteen mukaan tilalle 1:56 on suunniteltu AO -rakennuspaikka. 
Yhdyskuntarakenne ei vielä tämän takia hajaannu oleellisesti. Alueelta on hyvät yhteydet 
ja lyhyt matka (noin 10 km) kaupungin palveluihin. 

o Yleiskaavassa ei ole esitetty vakituisen asunnon rakennuspaikkoja eikä maatilojen talo-
uskeskuksia. 

o Alueelle on rakennettu osuuskunnan vesi- ja jätevesiputket.  
o Tulvauhka-alue selvitetään kaavoituksen kuluessa. Suunnittelualue sijaitsee makeanve-

denaltaan äärellä ja meriveden tulva ei suoranaisesti vaikuta samalla tavalla altaan puo-
lella kuin meren puolella. Makeanvedenaltaan vedenkorkeutta säännöstellään. Veden-
korkeudelle on olemassa arvot ylä- ja alavedelle. 

 
 
Leena Arvela-Hellén: 

 Vakituisen asuntojen rakennuspaikkojen suunnittelua varten olisi selvitettävä kuinka paljon 
pysyvää asutusta on lähialueella 

 Talouskeskuksen rakennukset on inventoitu. Osa rakennuksista on suojeltavia. Myös ran-
tasauna on vanha ja ehkä myös suojeltava rakennus. 
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Tuomo Knaapi: 

 Matkailuun liittyvän RM -alueen muuttaminen normaaliksi lomarakennusalueeksi (RA) on 
perusteltava. Elinkeinopoliittisin perustein voisi olla mahdollista lisätä RM -alueille ker-
rosalaa. 

 Muutos RM -> RA edellyttää kantatilaselvityksen ja rantaviivan mukaisen mitoitustarkaste-
lun.  

 Vakituisen asunnon rakennuspaikkojen (AO) suunnittelulla ei saa hajauttaa yhdyskuntara-
kennetta. Tarvitaan selvitys lähialueella olevien AO -rakennuspaikkojen määrästä.  

 Muita selvityksiä ei tarvita, perusselvitykset ovat olemassa.   
 

 
Eija Suna: 

 Talouskeskuksen rakennukset muodostavat paikallisesti arvokkaan rakennusryhmän. 

 AM -merkinnän voisi muuttaa AM/s -merkinnäksi ja päärakennus suojeltavaksi rakennuk-
seksi (sr).  

 Rantasaunan voi merkitä myös suojeltavaksi, jos maanomistaja haluaa säilyttää rakennuk-
sen.  

 
 
Mikko Lindfors: 

 Matkailuyritystoiminta on juuri täyttänyt 25 vuotta. Yritys työllistää 4 henkilöä, yhden koko-
päiväisesti ja kolme osa-aikaisesti. 

 Vuokrattavia lomarakennuksia on rakennettu tasaisesti. Nyt mökkejä on 8 kpl. 

 Viime vuosina, kun alueelle saatiin vielä vesi ja viemäri, on sijoitettu pääasiassa mökkien 
kunnostukseen ja varustetason nostoon. Mökeissä on tällä hetkellä kaikki mukavuudet. 

 Nyt on vuokramökeistä pulaa, asiakkaita kyllä riittäisi.  

 Lisärakentaminen pitäisi suunnitella siten, että rauha ja näkösuoja mökkien välillä säilyvät. 

 Uutta majoitustilaa tarvitaan ja niitä varten rahoitusta. 

 RA -rakennuspaikkoja pitäisi saada lisää, jotta saadaan pääomaa matkailuyrityksen kehit-
tämiselle. RA -rakennuspaikan vakuusarvo on huomattavasti suurempi, kuin RM -alueen 
rakennuspaikalla. Toisaalta toiminnan kannalta ei ole järkevää myydä RA -rakennus-
paikkoja, vaan niiden rakennuksia käytetään yrityksen toiminnassa vuokramökkeinä. 

 Yli 100 vuotta vanha rantasauna, joka on alkuaan ollut verkkovaja, halutaan säilyttää. 
 
 
Lopuksi 

 OAS on riittävä.  

 OAS ja tarkennettu kaavaluonnos nähtäville. 

 Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa tai sitten lausunto luonnosvaiheessa ELY-
keskukselta. 

 
 

 
 
Juha Erjanti, DI 
0400 515 235 
 
Jakelu: 

- ELY / Tuomo Knaapi (sähköposti) 
- Kaupunki / Leena Arvela-Hellén, Leena Vilen (sähköposti) 
- Museokeskus / Eija Suna (sähköposti) 
- Maanomistajat  

o Mikko Lindfors (sähköposti) 
o Simo Heininen (kirje) 
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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 
Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3 

 

Työneuvottelu 

Aika 26.2.2016, klo 9.30 – 10.00 

Paikka Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku 

Läsnä Tuomo Knaapi  Varsinais-Suomen ELY-keskus  

 Leena Arvela-Hellén Uudenkaupungin kaupunki 

 Leena Vilen  Uudenkaupungin kaupunki 

 Pasi Lappalainen  Nosto Consulting Oy, kaavan laatija 

 Tanja Konstari   Nosto Consulting Oy (siht.) 

  

1. Neuvottelun avaus 

Päätettiin, että konsultti laatii muistion. 

2. Ranta-asemakaavan muutos, keskustelu 

Työneuvottelu koski Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3 -nimi-

sen kaavan 15.10.2015 päivättyä kaavaehdotusta. 

Käydyn keskustelun aikana esitettiin seuraavia mielipiteitä: 

 

Leena Arvela-Hellén: 

- Kaavamuutos on nykyisellään ylimitoitettu. 

- Kaavaluonnoksessa AO-rakennuspaikaksi osoitettu tilan 1:45 alue on 

koitettu aiemminkin saada AO-rakennuspaikaksi. 

 

Tuomo Knaapi: 

- Ylimitoitusta on vaikea perustella. RM-rakennuspaikkojen loma-asunto-

jen koon nousu tai loma-asuntojen määrä ei ole ongelma, mutta RM-ra-

kennuspaikkojen muuttaminen RA-rakennuspaikoiksi on ongelmallisem-

paa. RM-rakennuspaikoille voidaan osoittaa rakennusoikeutta enemmän 

kuin RA-rakennuspaikoille, jos tämä on kunnan mielestä elinkeinopoliitti-
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sesti järkevää (eli voidaan ylittää mitoitusta). Ylimitoitettujen RM-raken-

nuspaikkojen rakennusoikeutta ei voi kuitenkaan muuttaa suoraan RA-

rakennuspaikkojen rakennusoikeudeksi. 

- Mikäli alueelle halutaan lisää rakennusoikeutta, tämä tulisi toteuttaa RM-

rakennuspaikkoina. 

 

Pasi Lappalainen: 

- Kaavamuutoksessa osoitetun vapaan rannan laskemisessa oleellista 

myös, miten vapaa ranta on laskettu voimassa olevissa kaavoissa. 

3. Sovitut toimenpiteet 

Rakennuspaikoille osoitetut rakennusoikeudet sekä vapaan rannan osuus 

tarkistetaan kaavan laatijan toimesta. 

Kaavan laatija toimittaa tarvittaessa tarkennetun kaavaehdotuksen kau-

punkiin. 

4. Neuvottelun päättäminen 

Neuvottelu päätettiin klo 9.30. 

 

Tanja Konstari 

 

 

 

JAKELU Läsnäolijat 
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