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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

UUSIKAUPUNKI 

LOUKEENLUODON RANTA-ASEMAKAAVA 

 

Ranta-asemakaava koskee: 

Tiloja Tyrniranta 2:58, Mekaro 2:59, Huminpusk 4:50, Myrskyluoto 

4:55, Rauhanranta 4:59 sekä Tortti 4:60. 

 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Korttelit 1-5 sekä luonnonsuojelualuetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Tmi Kaa-

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

alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consul-

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

Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 9.1.2014  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

nähtävillä 9.1.–7.2.2014 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.6. – 1.7.2016 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 22.6. – 31.7.2017 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2017 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee noin 16 km Uudenkaupungin keskustasta 

luoteeseen. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Ranta-asemakaavan tavoitteet:  

 Suunnitellaan tilan Tortti 4:60 alueelle kaksi lomarakennuspaik-

kaa, jotka molemmat ovat jo rakennettuja. 
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 Suunnitellaan tilojen Tyrniranta 2:58, Huminpusk 4:50, Myrs-

kyluoto 4:55 ja Rauhanranta 4:59 alueille lomarakennuspaikat. 

Tilat ovat jo rakennettuja. 

 Rakentamattomalle tilalle Mekaro 2:59 suunnitellaan lomara-

kennuspaikka. 

 Rakennuspaikkojen ulkopuolinen Natura-alue suunnitellaan 

luonnonsuojelualueeksi. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Loukeenluodon saarella, josta noin puolet 

on alle metrin merenpinnan yläpuolella ja vain muutamassa kohdin 

saari yltää kolme metriä merenpinnan yläpuolelle. Alueella on 

1970-luvulta alkaen rakennettuja loma-asuntoja. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston 

kallioista metsämaata. Avokallioita ei ole. Rannat ovat matalia ja 

kivikkoisia sekä osittain ruovikkoisia. Saaren pohjoispuolella on 

laaja matalikkoalue lukemattomine vedenpäällisine kareineen. 

Suurin osa Loukeenluodon saaresta sekä saarta ympäröivä vesi-

alue ovat Natura-aluetta. Alueelle on tehty vuonna 2012 luontosel-

vitys, joka otetaan huomioon rakennuspaikkojen sijoittelussa. 

Rakennettu ympäristö 

 Tilan Tortti 4:60 länsiosaan on rakennettu vuonna 1973 

myönnettyjen rakennuslupien (118/73 ja 119/73) mukaisesti 

kaksi samanlaista 40 m²:n saunan sisältävää loma-asuntoa 

vierekkäisille rakennuspaikoille (tontit n:o 2 ja 3). Molemmilla 

on oma pihapiiri. Rakennusluvissa käyttötarkoituksena mo-

lemmilla on rantasauna ja tontin pinta-alat 5000 m², asema-

piirroksissa molemmilla omat tontit. Rakennuspiirustuksissa 

rakennukset ovat kesäasuntoja, joissa on iso olohuone, ma-

kuuhuone, keittokomero, pukuhuone ja sauna. Loppukatsel-

muspöytäkirjan (3.1.1979) mukaan katselmuksen kohteena 

on ollut kaksi loma-asuntorakennusta, jotka on käyttöön hy-

väksytty. Myös kiinteistöverotuksessa rakennuksia on vuo-

desta 1980 lähtien verotettu lomarakennuksina. 

 Huminpusk 4:50 tilalla on lomarakennus (valmistunut 1981 / 

pinta-ala 75 m²) ja vaja (1981 / 12 m²) sekä rakennusluvat 

(myönnetty 2012) saunalle (25 m²) ja vierasmajalle (25 m²), 

yhteensä 137 m². 

 Tilalla Myrskyluoto 4:55 on lomarakennus (1994 / 35 m²), 

sauna (1994 / 25 m²), kevytrakenteinen aitta (1993 / 9 m²) 

ja kevytrakenteinen puuvaja (1994 / 8 m²), yhteensä 77 m². 

 Rauhanranta 4:59 tilalla on lomarakennus (1991 / 51 m²) ja 

varasto (1999 / 12 m²), yhteensä 63 m². 
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 Tilalla Tyrniranta 2:58 on lomarakennus (1974 / 27 m²) ja 

kevytrakenteinen varasto (1974 / 13 m²), yhteensä 40 m².   

 Tila Mekaro 2:59 on rakentamaton. Uudenkaupungin maist-

raatti on myöntänyt 16.2.1976 tilalle (silloin määräala tilasta 

Rantapere 2:27) rakennusluvan kalasaunalle, 48 k-m². Ra-

kennusta ei ole kuitenkaan rakennettu. 

Naapurustossa, Arvinkartan ja Tortin saarissa, on rakennettuja lo-

marakennuspaikkoja. 

Saaressa ei ole sähköä, mutta sinne on vedetty kaupungin vesi-

johto. 

Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Kaava-alueen kiinteistöjen maanomistajat on lueteltu osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmassa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 

maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavaa. Suunnittelualueen rakennetut alu-

eet ovat maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä 

matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). Muu alue on 

maakuntakaavassa osa laajaa luonnonsuojelualuetta (S), joka on 

Natura-aluetta FI 0200072, Uudenkaupungin saaristo, ja kuuluu 

valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Suunnittelualue kuu-

luu loma-asutuksen mitoitusta osoittavalle osa-alueelle 5 eli 0-2 

lay/km. Vapaan rannan osuus on osa-alueella vähintään 80 % ko-

konaisrantaviivasta. 
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Yleiskaava 

Turun ja Porin lääninhallitus on vahvistanut Uudenkaupungin yleis-

kaavan 25.8.1994.   

Kaavoitettava alue kuuluu osa-alueeseen IV, jonka alueella mitoi-

tuksena käytetään 4 loma-asuntoa rantakilometriä kohti tai 1 las 4 

ha maa-aluetta kohti siten, että pienempi lukumäärä on tilan enim-

mäisrakennusoikeus. Rantaviivasta vähintään 75 % tulee jättää 

vapaaksi. 

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). 

Yleiskaavassa suunnittelualue on loma-asuntoaluetta (RA) ja maa- 

ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta 

tai ympäristöarvoja (MU). 

Ote Vakka-Suomen maakuntakaavasta 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ja lähinaapurustossa ei ole vahvistettuja ranta-

asemakaavoja. 

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. 

Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta 
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Kantakiinteistöselvitys 

Uudenkaupungin yleiskaavan mukaan Pyhämaalla ja keskeisellä 

alueella vuoden 1985 jälkeen lohkotut tilat lasketaan mukaan kan-

tatilaan, kun määritellään rakennusoikeuksia.  

Kantakiinteistötarkastelua ja mitoituslaskelmaa (liite 5) on päivi-

tetty siten, että se perustuu kokonaisuudessaan yleiskaavan mu-

kaiseen vuoden 1985 tilajakotilanteeseen. Kantakiinteistötarkaste-

lun perusteella suunnittelualueen kiinteistöt Huminpusk 4:50 (rek. 

29.10.1976), Myrskyluoto 4:55 (rek. 6.4.1978), Rauhanranta 4:59 

(rek. 2.10.1984), Tortti 4:60 (rek. 2.10.1984), Tyrniranta 2:58 

(rek. 5.4.1979) sekä Mekaro 2:59 (rek. 5.4.1979) ovat kukin emä-

kiinteistöjä, sillä ne on muodostettu ennen vuotta 1985. 

Kantakiinteistötarkastelun perusteella tilalla Huminpusk on raken-

nusoikeutta 0,2 lay rantaviivan ja 0,1 lay pinta-alan perusteella, 

tilalla Myrskyluoto 0,3 lay rantaviivan ja 0,1 lay pinta-alan perus-

teella ja tilalla Rauhanranta 0,5 lay rantaviivan ja 0,1 lay pinta-alan 

perusteella. Tilalla Tortti on rakennusoikeutta 4,8 lay rantaviivan ja 

2,1 lay pinta-alan perusteella, tilalla Tyrniranta 0,7 lay rantaviivan 

ja 0,2 lay pinta-alan perusteella ja tilalla Mekaro 0,5 lay rantaviivan 

ja 0,2 lay pinta-alan perusteella. 

Koko suunnittelualuetta koskeva mitoituslaskelma on esitetty kap-

paleessa 4.1. 

Luontoinventointi 

Professori Sakari Hinneri on tehnyt suunnittelualueella luontokar-

toituksen vuonna 2012 (liite 6). Luontokartoituksen mukaan saa-

ren keskiosassa oleva kluuvilampi ja sen laskupuron niitty sekä 

saaren pohjoisrannalla oleva merenrantaniitty ovat luonnonsuoje-

lulain mukaisia merkittäviä elinympäristöjä. Em. alueet jäävät kui-

tenkin suunnittelualueen ulkopuolelle, eikä uutta rakentamista ole 

sijoitettu lähelle niitä. 

Suurin osa Loukeenluodon saaresta sekä sitä ympäröivät vesialu-

eet kuuluvat Natura-alueeseen FI 0200072, Uudenkaupungin saa-

risto sekä valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Natura-

alue on merkitty kaavassa pääosin luonnonsuojelualueeksi (SL). 

Natura-alue ulottuu vähäisesti myös korttelialueille, mutta Natura-

alueelle ei ole osoitettu kaavassa rakennusalaa lukuun ottamatta 

osaa tilan Tortti 4:60 rakennuspaikasta 2, joka on jo rakennettu. 
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Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueella ei ole vanhaa rakennuskantaa, joka tulisi ottaa 

erityisesti huomioon suunnittelussa. Suunnittelualueen olemassa 

olevat rakennukset on kaikki rakennettu 1970-luvulta alkaen (ks. 

kappale 2.1 Rakennettu ympäristö). 

Kaavan pohjakartta 

Kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 28.4.2014. Kartan mitta-

kaava 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.  

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavahankkeesta pidettiin aloitus/viranomaisneuvottelu 

31.1.2014. Lisäksi kaavahankkeesta pidettiin työneuvottelu 

26.2.2016. Neuvotteluiden muistiot ovat liitteenä 4. 

Osalliset ja vireille tulo 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Ranta-asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä 

sekä kuuluttamalla 9.1.2014 Uudenkaupungin Sanomat ja Vakka-

Suomen Sanomat -nimisissä lehdissä. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma on ollut nähtävillä 9.1.–7.2.2014 Uudenkaupungin vi-

rastotalolla. Nähtävillä olon aikana saapui yksi mielipide (liite 7), 

joka koski kaavan vaikutusta Loukeenluodon saaressa sijaitsevan, 

kaava-alueen ulkopuolelle jäävän tilan Torttaro 2:60 omistus- ja 

käyttöoikeuksiin. 

Kaavan laatijan vastine Kurtti Arolan mielipiteeseen: 

Laadittavana olevasta ranta-asemakaavasta ei aiheudu kaava-alu-

een ulkopuolelle jäävää tilaa Torttaro 2:60 koskevia rasitteita tai 

velvoitteita, eikä kaavalla ole vaikutusta tilan nykyiselle käytölle. 

Kaavaluonnos 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 13.11.2015 päivä-

tyn kaavaluonnoksen kokouksessaan 18.1.2016 § 5. 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kaavaluonnosta tulee 

korjata siltä osin, että tilalle 4:60 muodostetaan ainoastaan yksi 

rantarakennuspaikka. Muutetulla kaavaluonnoksella voidaan kuulla 

osallisia. Kantatilalaskelmassa tulisi kaupunginhallituksen mukaan 

ottaa mukaan mitoitusta laskettaessa kaikki vuoden 1969 jälkeen 

lohkotut tilat, sillä Uudenkaupungin yleiskaava on vanhentunut 

siltä osin kuin siinä määrätään ottamaan kantatilatarkastelussa 

huomioon vuoden 1985 jälkeen lohkotut tilat. 
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Kaupunginhallituksen päätös on perustunut virheelliseen tietoon 

siitä, että tilan Tortti 4:60 alueelle rakennetut kaksi rakennusta oli-

sivat saunarakennuksia. Rakennukset ovat tosiasiassa käyttötar-

koitukseltaan loma-asuntoja. Kaavaratkaisu on laadittu tämän mu-

kaisesti, ja Tortin tilalle on osoitettu kaksi omarantaista lomara-

kennuspaikkaa. 

Kaavaratkaisussa kantatilatarkastelun poikkileikkausvuotena on 

käytetty vuotta 1985, joka perustuu oikeusvaikutteisen yleiskaa-

van kaavamääräykseen. 

Kaavahankkeesta 26.2.2016 pidetyn työneuvottelun yhteydessä 

todettiin, että Tortin tilan idänpuoleista rakennuspaikkaa tulisi pie-

nentää ja rakennuspaikan rakentamaton osa tulisi siirtää pois Na-

tura-alueelta. Neuvottelun perusteella sovittiin, että muitakin ra-

kennuspaikkoja rajataan mahdollisuuksien mukaan Natura-alueen 

rajoja vastaaviksi.  

Kaavaratkaisua on tarkistettu työneuvottelussa sovitun mukaisesti. 

Rakennuspaikkoja on rajattu siten, etteivät ne ulotu tarpeettomasti 

Natura-alueelle. Tilan Myrskyluoto 4:55 rakennuspaikan rajaus tar-

kennetaan tarvittaessa kaavaehdotusvaiheessa, kun kaavaluon-

noksesta on saatu lausunnot. 

10.3.2016 päivätty kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 2.6. 

– 1.7.2016. Nähtävillä olon aikana saatiin yksi mielipide osalliselta. 

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunto Varsinais-Suomen ELY-kes-

kukselta (liite 8). Varsinais-Suomen liitto ilmoitti, ettei sillä ole lau-

suttavaa kaavaluonnoksesta. 

Kaavan laatijan vastine lausuntoon ja mielipiteeseen: 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (21.7.2016) 

Uudenkaupungin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on sitovana 

kaavamääräyksenä emätilatarkastelun poikkileikkausajankohta. 

Asiaa selventää myös yleiskaavaan liittyvän kaavaselostuksen pe-

rusteluteksti, jossa todetaan, että Pyhämaalla ja keskeisellä alu-

eella vuoden 1985 jälkeen ja Lokalahdella vuoden 1980 jälkeen 

lohkotut tilat lasketaan mukaan kantatilaan, kun määritellään ra-

kennusoikeutta. 

ELY-keskuksen havainto siitä, että määräyksen sananmuoto ”jäl-

keen” on tulkinnanvarainen, on oikea. Määräyksen perusteella 
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ajankohta voisi olla 1.1.1985, 31.12.1985 tai 1.1.1986. Mitoitus-

laskelmassa on päädytty käyttämään varhaisinta ajankohtaa eli 

1.1.1985. Ajankohdan käyttäminen ei vaaranna millään tavoin 

Loukeenluodon ranta-asemakaavan maanomistajien perustuslain 

mukaista tasapuolista kohtelua. 

Vaikka Uudessakaupungissa on käytetty ranta-asemakaavojen laa-

dinnassa johdonmukaisesti, vastoin oikeusvaikutteista kaavaa, 

emätilatarkastelun poikkileikkausajankohtana vuotta 1969, tämä 

ei oikeuta jatkamaan toimintaa edelleen näin. Pitkäkestoinenkaan 

”laiton toiminta” ei tee siitä vuosien saatossa laillista. 

Edellä todetun perusteella vuonna 1979 kiinteistörekisteriin mer-

kitty Mekaron tila RN:o 2:59 on emätilatarkastelussa ns. kantatila. 

Lilja Laiho-Virtasen ja Leila Luojuksen mielipide (27.6.2016) 

Tilalle Tortti 4:60 osoitettujen loma-asuntojen rakennuspaikkojen 

rajauksia muutetaan siten, että rakennuspaikat rajoittuvat ran-

taan. Ranta-alue ei kuulu Natura-alueeseen, eikä alueella havaittu 

myöskään alueelta laaditussa luontoselvityksessä erityisiä luonto-

arvoja. Rakennuspaikkojen rajauksia muutetaan lisäksi siten, että 

kummankin rakennuspaikan rajausta tuodaan hieman itään päin. 

Kaavaratkaisussa myös rakennuspaikalle 2 osoitetaan saunaraken-

nuksen rakennusala. Rakennuspaikka ja rakennusala yltävät vain 

hieman Natura-alueen puolelle, eikä kaavaratkaisulla heikennetä 

niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on valittu Natura 

2000 -verkostoon. Tällä alueella ei havaittu myöskään luontoselvi-

tyksessä erityisiä luontoarvoja. 

Kaavaehdotus 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 26.10.2016 päivä-

tyn kaavaehdotuksen kokouksessaan 5.6.2017 § 278. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 22.6.–31.7.2017 välisen 

ajan. Nähtävilläoloaikana saatiin kolme muistutusta osallisilta (liite 

9). Kaavan laatijan vastine muistutuksiin on liitteenä 10. 

Muistutusten perusteella kaavaehdotukseen ei ole tarvetta tehdä 

muutoksia. 

/täydennetty 30.10.2017 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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3.3. Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 

0 -Vaihtoehto  

 ranta-asemakaavaa ei tehdä ja alueelle rakennetaan suunnitte-

lemattomasti mahdollisilla poikkeamispäätöksillä. Yhtenäisen 

rakentamattoman rannan säilyminen vaarantuisi. 

 

A –Vaihtoehto 

Ranta-asemakaavalla suunnitellaan 

 Tortin tilan alueelle kaksi lomarakennuspaikkaa olemassa ole-

vien rakennusten kohdalle. 

 tilojen Tyrniranta, Huminpusk, Myrskyluoto ja Rauhanranta alu-

eille mahdollinen lisärakennusoikeus nykyisten rakennuspaik-

kojen yhteyteen. 

 tilan Mekaro alueelle lomarakennuspaikka. 

Vaihtoehdossa turvataan yhtenäisen rakentamattoman rannan säi-

lyminen. 

Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

Vaihtoehtojen vaikutusten selvittämistä, arviointia ja vertailua ei 

katsottu tarpeelliseksi tehdä. 

Vaihtoehtoa A voidaan pitää parhaana kaavoitustyön pohjana.  

Valitulla ratkaisulla 

 luodaan edellytykset rauhalliseen ja viihtyisään vapaa-ajan ja 

vakituiseen asumiseen. 

 noudatetaan maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaa-

tetta. 

 jätetään riittävästi rakentamatonta aluetta. 

 otetaan huomioon maisema- ja luontoarvot. 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Ranta-asemakaava-alueen pinta-ala on noin 12,405 ha (todellinen 

pinta-ala eroaa hieman OAS:ssa esitetystä kiinteistötietojärjestel-

män tietoihin perustuvasta pinta-alasta). 

Ranta-asemakaava noudattaa vaihtoehdon A mukaista ratkaisua. 

Kaavassa rakentamiseen osoitetut alueet (n. 3,54 ha eli n. 29 % 

kaava-alueen pinta-alasta) ovat yksiasuntoisten loma-asuntojen 

korttelialueita (RA-1, RA-2, RA-3). Rakentamattomat alueet on 

osoitettu kaavassa luonnonsuojelualueiksi (SL) (n. 8,86 ha eli n. 

71 % kaava-alueen pinta-alasta). 

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 IV, jonka alueella mitoituksena käytetään 4 

loma-asuntoa rantakilometriä kohti tai 1 las 4 ha maa-aluetta kohti 

siten, että pienempi lukumäärä on tilan enimmäisrakennusoikeus. 

Rantaviivasta vähintään 75 % tulee jättää vapaaksi. 

Rakennuspaikkojen lukumäärä saadaan kertomalla muunnettu 

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

Rek.nro. 

Nimi Rv. km 4 lay/km Pinta-ala 

ha 

1 lay/  

4 ha 

Kaavassa 

 lay 

 

2:58 

 

Tyrniranta 0,170 0,68 0,977 0,244 1 

 
2:59 Mekaro 0,130 0,52 0,712 0,178 1 

 
4:50 
 

4:55 
 
4:59 

Huminpusk 
 

Myrskyluoto 
 
Rauhanranta 

0,060 
 

0,070 
 
0,130 

 

0,24 
 

0,28 
 
0,52 

 

0,516 
 

0,506 
 
0,585 

 

0,129 
 

0,127 
 
0,146 

 

1 
 

1 
 
1 

4:60 Tortti 1,190 4,76 8,323 
 

2,081 2 

Yhteensä  1,750 7 11,619 2,905 7 

 

Mitoituslaskelman perusteella suunnittelualueella on rantaviivan 

mukaan rakennusoikeutta yhteensä 7 lay. 

Suunnittelualueelle on osoitettu viisi yksiasuntoisten loma-asunto-

jen korttelialuetta (RA-1, RA-2 ja RA-3), joilla on yhteensä seitse-

män rakennuspaikkaa, joten kaavassa on yhteensä 7 lay.  

Kaikki suunnittelualueen rakennetut rakennuspaikat ovat raken-

nusluvin rakennettuja. Tilalle Mekaro 2:59 on lisäksi osoitettu yksi 

uusi rakennuspaikka maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun pe-

riaatteen mukaisesti. 

Suunnittelualueen todellisen rantaviivan pituus on noin 1,95 km. 

Muunnetun rantaviivan pituus on noin 1,75 km. Yhtenäisen raken-

tamattoman rantaviivan pituus on suunnittelualueella noin 1,06 km 

eli noin 61 % muunnetusta rantaviivasta (yleiskaavan mitoitusluo-

kassa IV vapaata rantaa vähintään 75 %). 

 

Kerrosalat 

Kaava-alueelle on osoitettu kerrosalaa yhteensä 810 k-m². Suun-

nittelualueelle on osoitettu:  

 yksi yksiasuntoisten lomarakennusten rakennuspaikka (RA-1), 

jonka enimmäiskerrosala on 150 k-m² 

 kolme yksiasuntoisten lomarakennusten rakennuspaikkaa (RA-

2), joiden enimmäiskerrosalat ovat yhteensä 360 k-m² (3 x 120 

k-m²) sekä 

 kolme yksiasuntoisten lomarakennusten rakennuspaikkaa (RA-

3), joiden enimmäiskerrosalat ovat yhteensä 300 k-m² (3 x 100 

k-m²). 
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Rakennuspaikoille osoitetut rakennusoikeudet on suunniteltu saa-

reen sijoittuvalle kaava-alueelle sekä kullekin rakennuspaikalle so-

veltuvien kerrosalamäärien mukaisesti. Tilalle Huminpusk 4:50 on 

osoitettu hieman enemmän rakennusoikeutta kuin muille raken-

nuspaikoille, sillä rakennuspaikalle on jo rakennettu sekä myön-

netty rakennuslupia yhteensä 137 m² edestä. 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut sijaitsevat Pyhämaan 

kirkonkylässä, noin 6 kilometrin päässä linnuntietä. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Kaavassa on viisi yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialuetta 

(RA-1, RA-2 ja RA-3), joiden rakennuspaikoista kuusi on rakennet-

tuja ja yksi rakentamaton. 

 

 

 

Luonnonsuojelualue 

Korttelialueiden ulkopuolinen maa-alue on luonnonsuojelualuetta 

(SL), jolle ei saa rakentaa. Suuri osa kaava-alueesta kuuluu lisäksi 

Natura-alueeseen Uudenkaupungin saaristo FI0200072. Alue on 

merkitty kaavassa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi. 
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4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaava ei lisää vakituista asutusta alueelle. Kaavassa on osoitettu 

yksi uusi yksiasuntoisten loma-asuntojen rakennuspaikka, joten 

loma-asutusta tulee alueelle lisää vähäisissä määrin. 

Yhdyskuntarakenne  

Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettu ran-

tamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Kaavan vaikutus rakennet-

tuun ympäristöön on melko vähäinen. Rakennuspaikat on sijoitettu 

puuston ja maaston suojaan siten, ettei niistä aiheudu naapurus-

tolle haittaa enempää kuin tarve vaatii. Kaavalla ei hajauteta yh-

dyskuntarakennetta. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien teiden/katujen rakenta-

mista. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 

Liikenne 

Veneliikenne saarelle lisääntyy kaavan myötä vähäisissä määrin. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Kaava-alueella on laajat yhtenäiset virkistysalueet.  
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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. 

Suunnittelualueelta laaditussa luontoselvityksessä todettu kluuvi-

lampi ja sen laskupuron niitty sekä saaren pohjoisrannalla oleva 

merenrantaniitty ovat luonnonsuojelulain mukaisia merkittäviä 

elinympäristöjä. Merkittävät elinympäristöt jäävät kuitenkin suun-

nittelualueen ulkopuolelle, eikä uutta rakentamista ole sijoitettu lä-

helle niitä. 

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.  

Natura 2000 -verkosto 

Suurin osa Loukeenluodon saaresta sekä sitä ympäröivät vesialu-

eet kuuluvat Natura-alueeseen FI 0200072, Uudenkaupungin saa-

risto sekä valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Natura-

alue on osoitettu kaavassa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi 

alueeksi. Rakennuspaikkojen ulkopuoliset alueet on merkitty kaa-

vassa luonnonsuojelualueeksi (SL), jolle ei saa rakentaa. Natura-

alueelle ei ole osoitettu kaavassa rakennusalaa lukuun ottamatta 

osaa tilan Tortti 4:60 rakennuspaikasta 2. Rakennuspaikka on jo 

rakennettu, ja rakennuspaikka ja rakennusala yltävät vain hieman 

Natura-alueen puolelle. Alueelta laaditussa luontoselvityksessä ei 

havaittu tällä alueella erityisiä luontoarvoja. 

Ranta-asemakaava ei heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suoje-

lemiseksi alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Alueen loma-
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asutusmitoitus voidaan toteuttaa ilman merkittävää vaikutusta Na-

tura-alueeseen, eikä alueella siten ole tarpeellista tehdä luonnon-

suojelulain mukaista ns. Natura-vaikutusten arviointia. 
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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. 

 

 

Turussa 26.10.2016   (30.10.2017) 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 


