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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

UUSIKAUPUNKI 

MATALAN RANTA-ASEMAKAAVA JA SUNDHOLMAN JA  

VARESMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 

 

Ranta-asemakaava koskee: 

Osaa tilasta Matala 1:626 sekä yhteistä venevalkama-aluetta 

878:3. 

 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Korttelit 6 ja 8 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

 

Ranta-asemakaavan muutos koskee: 

Korttelia 1 ja maa- ja metsätalousaluetta. 

 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Korttelit 7 ja 9 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laadin-

nasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 

2014 loppuun. Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen 

piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Bu-

dapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 24.10.2013 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

nähtävillä  24.10.–22.11.2013 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.6. – 31.7.2017 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2017 – __.__.2017 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2017 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee noin 2─3 kilometriä Uudenkaupungin keskus-

tasta etelään. Kaava-alueeseen kuuluvat Matalanpuhdin rannalla 
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sijaitsevat Matalan kiinteistö ja Koutuntien venevalkaman osakas-

kunnan yhteinen venevalkama-alue sekä osia Varesmaan saaressa 

ja Sundholmassa Vartiovuoren nokassa sijaitsevasta Sundholm 

Vartiovuoren kiinteistöstä. 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Ranta-asemakaavan tavoitteena on  

 

 suunnitella Matalan tilan itäosa vakituisen asunnon raken-

nuspaikaksi (AO) rakennetun talouskeskuksen kohdalle. 

 

 suunnitella Matalanpuhdin rannalla oleva Koutuntien vene-

valkaman osakaskunnan yhteinen venevalkama-alue oma-

rantaiseksi lomarakennuspaikaksi (RA-3), jolle saa rakentaa 

lomarakennuksen (enintään 150 m²), vierasmajan ja sau-

nan (kumpikin enintään 25 m²) sekä talousrakennuksia. 

Saunan ja vierasmajan saa myös sijoittaa samaan raken-

nukseen, jonka enimmäiskerrosala on 50 m². Yhteenlas-

kettu kerrosala rakennuspaikalla saa olla kuitenkin enintään 

180 m². 

 

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on 

 

 muuttaa Vartiovuoren eteläpuolella MU-alueella oleva maa-

tilan 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 talousrakennuk-

sia. Saunan ja vierasmajan saa myös sijoittaa samaan ra-

kennukseen, jonka enimmäiskerrosala on 50 m². Yhteenlas-

kettu kerrosala rakennuspaikalla saa olla kuitenkin enintään 

180 m². Samalla tarkennetaan alueen rakennusala. 

 

 poistaa Varesmaasta korttelin 1 rakennuspaikka 8 ja muut-

taa alue maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ul-

koilun ohjaamistarvetta tai ympäristöllistä arvoa (MU). 

 

 muuttaa Matalan tilan länsiosassa MU-aluetta omaran-

taiseksi lomarakennuspaikaksi (RA-3), jolle saa rakentaa lo-

marakennuksen (enintään 150 m²), vierasmajan ja saunan 

(kumpikin enintään 25 m²) sekä talousrakennuksia. Saunan 

ja vierasmajan saa myös sijoittaa samaan rakennukseen, 
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jonka enimmäiskerrosala on 50 m². Yhteenlaskettu kerros-

ala rakennuspaikalla saa olla kuitenkin enintään 180 m². 

Kaupungin kanssa tehtyjen maakauppojen (Golf-alue) yh-

teydessä Matalan tilalle on jäänyt käyttämätöntä laskennal-

lista rakennusoikeutta, jota kaupassa ei ole erikseen kor-

vattu. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue muodostuu kolmesta alueesta: Matalanpuhdin 

rannalla sijaitsevasta Matalan kiinteistöstä ja Koutuntien veneval-

kaman osakaskunnan yhteisestä venevalkama-alueesta sekä alu-

eista Varesmaan saaressa ja Sundholmassa Vartiovuoren nokassa. 

Matalanpuhdin ranta on pääosiltaan hyväkasvuista talousmetsä-

maata ja osin soistunutta rantaniittyä pehmeällä maatumalla. Ve-

nevalkaman alue on pääosin pohjoisrinteessä olevaa vanhahkoa 

metsää. Vartiovuoren alue sijaitsee jyrkähköllä, metsäisellä rin-

teellä, ja Varesmaan saaren alue on matalahkoa ranta-aluetta. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston 

kallioista metsämaata. Avokallioita alueella ei ole. Rannat ovat ruo-

vikkoisia ja matalia, lukuun ottamatta jyrkähköä rantaa Vartiovuo-

ren alueella. Suunnittelualueella tehtyjen luontokartoitusten mu-

kaan Matalan tilan alueella on merkittävä elinympäristö, lehtokorpi. 

Suojelukohde on otettu huomioon rakennuspaikkojen sijoittelussa. 

Rakennettu ympäristö 

Matalan tilalla 1:626 on rakennettuna vanha talouskeskusalue: 

asuinrakennus 160 m2 (rakennettu vuonna 1979), alatupa 44 m2 

(1905), sauna 25 m2 (1987), grillikatos 57 m2 (2004), suuli / Kis-

sala 91 m2 (1921), varasto 20 m2 (1920) ja katos 90 m2 (1980) 

sekä kellari ja kevytkatos polttopuille. 

 

 

 

 

 

 

 

Asuinrakennus 



Nosto Consulting Oy  8 (25) 

Uusikaupunki: Matalan ranta-asemakaava ja Sundholman ja Varesmaan ranta-asemakaavan  
muutos 2 

Kaavaselostus, Versio 1.0 (Ehdotus)   2.11.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alatupa 

Saunarakennus 

Kellari Varasto 
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Koutuntien venevalkaman osakaskunnan yhteisellä venevalkama-

alueella 878:3 on rakennettuna lomarakennus 54 m2 (1970). Ra-

kennus ei ole ollut vuosiin käytössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundholm Vartiovuoren tilalla 1:654 on ra-alueella rakennettuna 

saunan sisältävä lomarakennus 82 m2 (1981) ja kolme vajaraken-

nusta, yhteensä 36 m2 (1982, 1995 ja 2007). 

Varesmaan RA-rakennuspaikka on rakentamaton.  

Alueelle on rakennettu kaupungin vesijohto. Naapurialueilla on ra-

kennettuja asuin- ja lomarakennuspaikkoja. 

Muinaismuistot 

Kaava-alueen Vartiovuoren eteläpuolinen osa sijaitsee valtakun-

nallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön, Sundhol-

man kartanon, alueella. Sundholman kartano on yksi Suomen kes-

kiaikaisista asuinkartanoista ja entisessä saaressa, salmen rannalla 

sijaitsevana, kuvastaa keskiajan rakentamistapaa puolustukselli-

sine näkökohtineen. Kartano sijaitsee keskiaikaisen suojaisan ve-

sireitin varrella niemellä, joka aikoinaan on ollut erotettuna valli-

haudalla mantereesta. Vallihauta on edelleen nähtävissä puistossa. 

Nykyinen kaksikerroksinen satulakattoinen päärakennus on raken-

nettu kivestä muuratun keskiaikaisen pohjakerroksen päälle ja sen 

jatkeeksi 1770-luvulla ja 1800-luvun alkupuolella. Kellarikerros on 

Lomarakennus venevalkama-alueella 
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osa Flemingien mahdollisesti jo 1400-luvun lopulla rakennuttamaa 

asuinlinnaa. Asuinpiha on sivurakennusten reunustama. Kartanon 

ympärillä on vanha puisto, joka laajenee arvokkaaksi kulttuurimai-

semaksi. Rakennuskantaan kuuluu lisäksi mm. kaksi viljamakasii-

nia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maanomistus 

Kaava-alueen kiinteistöjen maanomistajat on lueteltu osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmassa (liite 2). 

Suunnittelualueeseen kuuluvan yhteisen maa-alueen 895-467-

878-3 Venevalkama edustalla olevalla, kiinteistöön 895-467-1-626 

Matala kuuluvalla vesialueella on kiinteistöllä 895-467-1-656 

Sundholm venevalkamaoikeus. Oikeus on perustettu kiinteistötoi-

mituksessa, joka on rekisteröity 22.10.1936. Kiinteistöllä Sund-

holm ei ole kiinteistörekisteriin merkittyä käyttöoikeutta suunnitte-

lualueella oleviin kiinteistöihin. 

Sundholman kartanon valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö kartalla. © Museovirasto 2009 
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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. 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

alueella. 

Yleiskaava 

Turun ja Porin lääninhallitus on vahvistanut Uudenkaupungin yleis-

kaavan 25.8.1994. 

Suunnittelualueesta osa kuuluu keskeisen alueen yleiskaavaan. 

Alueella on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-1), loma-asunto-

aluetta (RA) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoi-

lun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU) sekä retkeily- ja ul-

koilualuetta (VR). Keskeisen alueen yleiskaavassa ei ole määritelty 

mitoituslukuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osa suunnittelualueesta (Varesmaa) kuuluu osa-alueeseen I, jonka 

alueella mitoituksena käytetään 4 loma-asuntoa rantakilometriä 

kohti tai 1 las 3 ha maa-aluetta kohti, jolloin pienempi luku on tilan 

enimmäisrakennusoikeus. Rantaviivasta vähintään 60 % tulee jät-

tää vapaaksi. Ranta-asemakaavalla voidaan tapauskohtaisesti, eri-

tyisistä syistä rakennusoikeutta siirtää tai vähäisessä määrin suu-

rentaa perusmitoitusta. Suunnittelualue on merkitty loma-asunto-

alueeksi (RA). 

Ote Uudenkaupungin keskeisen alueen yleiskaavasta 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueelle on vahvistettu 1.6.1995 Sundholman ja Vares-

maan ranta-asemakaava, jonka mukaan: 

• Loma-asuntojen korttelialueen (RA-1) rakennuspaikalle saa ra-

kentaa yksikerroksisen loma-asuntorakennuksen, vierasmajaksi 

soveltuvan enintään 25 m²:n suuruisen erillisen rakennuksen ja 

loma-asuntoon liittyviä talousrakennuksia. Saunan enimmäisker-

rosala on 25 m². Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu ker-

rosala saa olla enintään 120 m². 

• Maatilan lomarakennusten rakennusalalle (ra) saa rakentaa yk-

sikerroksisen lomarakennuksen ja talousrakennuksia, enintään 80 

k-m².  

• Maa- ja metsätalousalueella (MU) on ulkoilun ohjaamistarvetta 

ja ympäristöarvoja. 

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 

Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta 
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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  

Matalan 1:33 kantatilan (rek. 22.10.1936) alueella ei ole yleiskaa-

vassa mitoituslukuja. Kantakiinteistöselvityksen perusteella kanta-

tilan rakennusoikeus on maakuntakaavan mitoitusta osoittavan 

osa-alueen 2 mukaan 3,5–4,9 lay (mitoitus 5–7 lay/km). Vapaan 

rannan osuuden tulee olla vähintään 40 % kokonaisrantaviivasta. 

Venevalkama 878:3 (yhteinen maa-alue) on rekisteröity kiinteis-

töksi 14.7.1999, eikä sillä ole muodostajakiinteistöjä. 

Kantakiinteistötarkastelu ja mitoituslaskelma 12.9.2013 (päivitetty 

30.11.2015) on selostuksen liitteenä 6. 

Luontoinventointi 

Professori Sakari Hinneri on tehnyt alueella luontokartoitukset ke-

sällä 2011 (Sundholman Vartiovuori) ja 2012 (Matalan tila) (liite 

5). Sundholman Vartiovuoren lounaisrannalla tehdyn luontokartoi-

tuksen mukaan alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja. Matalan 

tilan alueella tehdyn luontokartoituksen mukaan alueella on metsä-

lain mukainen merkittävä elinympäristö, lehtokorpi. 

Biologi Antti Karlin on tehnyt venevalkaman alueelta luontoselvi-

tyksen kesän ja syksyn 2014 aikana (liite 5). Selvitystä on täyden-

netty vuonna 2015. Luontoselvityksen perusteella alueella ei ole 

luonnonsuojelulain tai vesilain mukaisia erityisesti huomioitavia 

kohteita eikä uhanalaista lajistoa. Kaava-alueen ulkopuolisella ve-

sijättömaalla on metsälain mukainen tervaleppäkorpimainen alue. 

Vanha rakennuskanta 

Matalan tilan talouskeskuksen rakennukset on esitelty kappaleessa 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista, Rakennettu ympäristö. Tilan 

alueella on vanhoja rakennuksia. Suojeltava rakennus osoitetaan 

sr-merkinnällä. 

Muilla kaava-alueeseen kuuluvilla tiloilla ei ole vanhaa rakennus-

kantaa, joka tulisi ottaa erityisesti huomioon suunnittelussa. 
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Kaavan pohjakartta 

Alueen 1 kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 3.1.1994 ja sitä 

on täydennetty 2.12.2011. Alueen 2 pohjakartta on hyväksytty 

25.10.2011 ja alueen 3 pohjakartta 3.10.2012. Pohjakarttojen mit-

takaavat ovat 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. 

Venevalkaman alue tuli mukaan kaavamuutokseen myöhemmin. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksesta pidettiin 4.10.2013 aloitus/viranomaisneuvot-

telu, josta laadittu muistio on liitteenä 4. 

Osalliset ja vireille tulo 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Tekninen lautakunta on käsitellyt kaavamuutostyön aloittamista 

kokouksessaan 1.10.2013. Kaavamuutoksen vireilletulosta on il-

moitettu osallisille kirjeillä sekä kuuluttamalla 24.10.2013 Uuden-

kaupungin Sanomat ja Vakka-Suomen Sanomat -nimisissä leh-

dissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 

24.10.–22.11.2013 Uudenkaupungin virastotalolla. 

Kaavaluonnos 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 12.5.2017 päivä-

tyn kaavaluonnoksen kokouksessaan 5.6.2017 § 277. 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 22.6. - 31.7.2017. Luon-

noksen nähtävilläoloaikana ei tullut mielipiteitä osallisilta. 

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-kes-

kukselta sekä Varsinais-Suomen maakuntamuseolta (liite 7). Var-

sinais-Suomen liitto ilmoitti, ettei liitolla ole huomautettavaa kaa-

valuonnoksesta eikä se ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakun-

takaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa. 

Kaavan laatijan vastine lausuntoihin: 

Varsinais-Suomen ELY-keskus (4.10.2017) 

Korttelin 9 rakennuspaikan vaikutus alueen maisemaan on vähäi-

nen. Rakennuspaikka sijaitsee valtakunnallisesti merkittävän ra-
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kennetun kulttuuriympäristön alueella, mutta rakennuspaikka si-

jaitsee selkeästi erillisenä Sundholman kartanoalueen pihapiiristä. 

Rakennuspaikka sijaitsee korkealla mäen rinteellä puuston suo-

jassa, eikä se sijoitu suoraan rantaan. Rakennuspaikan ja rannan 

välissä on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa luonnonsuoje-

lualuetta.  

Kaavan yleisissä määräyksissä on lisäksi jo ohjattu korttelin 9 ra-

kentamista siten, että rakennusten tulee sijainniltaan, muodoltaan, 

väritykseltään ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattaa alueella 

olevien rakennusten ominaispiirteitä. Koko kaava-aluetta koskee 

lisäksi yleinen määräys rakennusten sopeutumisesta perinteiseen 

saaristomaisemaan väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja 

mittasuhteiltaan. Rakennusten on kaavamääräyksen mukaan ol-

tava puuverhoiltuja eikä heijastavia seinä- ja kattopintoja saa ra-

kentaa. Kaavassa annetut kaavamääräykset ovat riittäviä ohjaa-

maan rakentamista kyseiselle alueelle soveltuvaksi, joten korttelin 

9 kaavamääräyksiä ei ole tarpeen tarkentaa eikä alueelta ole tar-

vetta laatia erillistä havainnekuvaa. 

Koutuntien venevalkaman osakaskunnan yhteiselle venevalkama-

alueelle ei ole tarpeen osoittaa kaavassa rakennusoikeutta vene-

valkaman tarkoitukseen soveltuvalle rakentamiselle. Venevalkama 

on tarpeellista osoittaa ranta-asemakaavassa ainoastaan, jos se on 

tarpeellinen kiinteistölle kulkemiseksi, eikä kaava-alueella ole täl-

laista tarvetta. 

Varsinais-Suomen maakuntamuseo (6.9.2017) 

Vastineena viitataan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntoon 

annettuun vastineeseen. 

 

Kaavaehdotus 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 2.11.2017 päivä-

tyn kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.2017 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2017. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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3.3. Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 

0-vaihtoehto  

0-vaihtoehdon mukaan kaavaa ja muutosta ei tehdä ja alueen 

rakentaminen tapahtuu poikkeamisluvin ja voimassa olevan 

kaavan mukaisesti. 

 

A-vaihtoehto 

Vaihtoehdossa A 

 Matalan tilan talouskeskuksen kohdalle suunnitellaan oma-

rantainen vakituisen asunnon rakennuspaikka. 

 Matalan tilan länsiosan MU-aluetta muutetaan omaran-

taiseksi loma-asunnon rakennuspaikaksi. 

 Koutuntien osakaskunnan venevalkama-alueen kohdalle 

suunnitellaan omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka. 

 Vartiovuoren eteläpuolella MU-alueella oleva maatilan loma-

rakennusten rakennusala ympäristöineen muutetaan ei-

omarantaiseksi lomarakennuspaikaksi. 

 Varesmaassa muutetaan omarantainen lomarakennus-

paikka MU-alueeksi. 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Ranta-asemakaava noudattaa vaihtoehdon A mukaista ratkaisua.  

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 17,25 hehtaaria. Suunnittelu-

alueesta kaavamuutosaluetta ovat kiinteistön Sundholm Vartio-

vuori osat sekä osa Matalan kiinteistöä, yhteensä noin 7,34 ha. 

Uutta kaava-aluetta on osa Matalan kiinteistöä sekä yhteinen ve-

nevalkama-alue, yhteensä noin 9,91 hehtaaria. Kantakiinteistötar-

kastelussa (liite 6) käytetty Matalan kiinteistön pinta-ala eroaa 

merkittävästi tilan todellisesta pinta-alasta, sillä kantakiinteistötar-

kastelun mukainen pinta-ala perustuu kiinteistötietojärjestelmän 

tietoihin. 

Rakentamiseen osoitettuja alueita (n. 3,13 ha eli noin 18 % kaava-

alueesta) ovat vanhan kalastajatilan talouskeskuksen korttelialue, 

jolla ympäristö säilytetään (AO/s) sekä yksiasuntoisten loma-asun-

tojen korttelialueet (RA-3). Rakentamaton alue on maa- ja metsä-

talousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ym-

päristöllistä arvoa (MU), yhteensä noin 14,12 ha eli noin 82 % 

kaava-alueesta. 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Osa suunnittelualueesta (Varesmaa) kuuluu yleiskaavan mitoitus-

luokkaan I, jonka alueella mitoituksena käytetään 4 loma-asuntoa 

rantakilometriä kohti tai 1 las 3 ha maa-aluetta kohti, jolloin pie-

nempi luku on tilan enimmäisrakennusoikeus. Rantaviivasta vähin-

tään 60 % tulee jättää vapaaksi. 

Muulla osalla kaava-alueesta (Matalan tila, venevalkama-alue ja 

Vartiovuoren alue) ei ole mitoitusluokkaa yleiskaavassa. Maakun-

takaavassa tämä osa suunnittelualueesta kuuluu loma-asutuksen 

mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 2 eli 5–7 lay/km ja vapaan 

rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta. Maakuntakaavan mitoi-

tuksen mukaan Matalan tilan alueella rakennusoikeus on 3,5–4,9 

lay (ks. Kantakiinteistötarkastelu ja mitoituslaskelma, liite 6). Ve-

nevalkama-alueella on rakennettuna loma-asunto, ja rakennus-

paikka on osoitettu kaavassa loma-asuntojen rakennuspaikaksi. 
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Tilaan Sundholm Vartiovuori 1:654 kuuluvalta Varesmaan alueelta 

siirretään yksi rakennusoikeus Vartiovuoren MU-alueella sijaitse-

valle voimassa olevassa kaavassa maatilan lomarakennusten ra-

kennuspaikaksi merkitylle alueelle. 

Suunnittelualueelle on osoitettu vanhan kalastajatilan talouskes-

kuksen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (AO/s) sekä kolme 

yksiasuntoisten loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA-3), joten 

kaavassa on osoitettu yhteensä 4 lay. 

Suunnittelualueen todellisen rantaviivan pituus on 0,81 km. Muun-

netun rantaviivan pituus on 0,71 km. Yhtenäisen rakentamattoman 

rantaviivan pituus on suunnittelualueella noin 0,43 km eli noin 61 

% muunnetusta rantaviivasta (yleiskaavan mitoitusluokassa I va-

paata rantaa vähintään 60 % ja maakuntakaavan mitoitusluokassa 

2 vähintään 40 % kokonaisrantaviivasta). 

Edellä olevan perusteella voidaan katsoa, että ranta-alueille on jää-

nyt edelleenkin riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 

 

Kerrosalat 

Kerrosalaa koko kaava-alueelle on osoitettu yhteensä 1090 m². 

Suunnittelualueella on vanhan kalastajatilan talouskeskuksen kort-

telialue, jolla ympäristö säilytetään (AO/s), jonka kerrosala on 550 

m² sekä kolme yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialuetta (RA-

3), joiden kerrosalat ovat yhteensä 540 m² (3 x 180 m²). 

 

Rakennuspaikkojen suunnitellut kerrosalat edustavat tyypillistä 

Varsinais-Suomessa totuttua lomarakentamisen määrää. Alueella 

kasvaa runsaasti rantapuustoa, joka suojaa piha-alueita tuulilta ja 

antaa niille yksityisyyttä. Mereltä katsoen rantamaiseman tilaa ei 

heikennetä. 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Uudenkaupungin 

keskustassa maanteitse noin 6 km päässä. 

 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 
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Korttelialueet 

Kaavassa on yksi rakennettu vanhan kalastajatilan talouskeskuk-

sen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (AO/s) sekä kolme yk-

siasuntoisten loma-asuntojen korttelialuetta (RA-3), joista yksi on 

rakentamaton. 

 

Kortteli 6 

 

 

Korttelit 7–9 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

Korttelialueiden ulkopuolinen maa-alue on maa- ja metsätalousval-

taista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöllistä 

arvoa (MU). 

 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Ranta-asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon luonnon-

suojelu, maisema-arvot, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestämi-

nen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet. Rakennus-

paikat on suunniteltu siten, että rakennukset näkyvät mahdollisim-

man vähän merelle. Rakennuspaikkojen huolellisella suunnittelulla 

ranta-asemakaavan toteuttaminen aiheuttaa mahdollisimman vä-

hän muutoksia luonnonympäristössä. 
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaava ei lisää uutta vakituista asutusta. Vakituisen asunnon raken-

nuspaikaksi osoitettu vanhan kalastajatilan talouskeskuksen alue 

on jo vakituisessa käytössä. 

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. 

Venevalkama 878:3 (yhteinen maa-alue) on vanha rakennus-

paikka, jolla on rakennettuna 54 m²:n suuruinen lomarakennus. 

Venevalkama-alue on yleiskaavassa loma-asuntoaluetta (RA), ja 

se on osoitettu kaavaratkaisussa loma-asuntojen rakennuspaikaksi 

(RA-3). 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien teiden/katujen rakenta-

mista. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 

Liikenne 

Kaavan toteutuminen ei lisää liikenteen määrää merkittävästi. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Osa suunnittelualueesta sijaitsee valtakunnallisesti merkittävän ra-

kennetun kulttuuriympäristön, Sundholman kartanon, alueella. 

Sundholman kartanon kulttuuriympäristön alueelle sijoittuvalle 

suunnittelualueen osalle on suunniteltu yksi ei-omarantainen loma-

asuntojen rakennuspaikka (RA-3), jolle saa sijoittaa lomaraken-

nuksen, vierasmajan ja saunan (joko erikseen tai samaan raken-

nukseen) sekä talousrakennuksia (kokonaiskerrosala yhteensä 

enintään 180 m²). Rakennuspaikalla on jo rakennettuna pääraken-

nus sekä kolme vajaa. Rakennuspaikka sijaitsee selkeästi erillisenä 
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muusta rakennetusta kulttuuriympäristöstä (Sundholman kartano-

alueen pihapiiristä). Rakennuspaikka sijaitsee korkealla mäen rin-

teellä puuston suojassa, eikä se sijoitu suoraan rantaan. Raken-

nuspaikan vaikutus alueen maisemaan on vähäinen. Kaavamää-

räyksillä on lisäksi varmistettu, että uudisrakentaminen sopeutuu 

arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Yleisten kaava-

määräysten mukaisesti korttelissa 9 rakennukset on rakennettava 

siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen ja julkisivujen jäsente-

lyn osalta noudattavat alueella olevien rakennusten ominaispiir-

teitä. Koko kaava-aluetta koskevat lisäksi yleiset määräykset muun 

muassa siitä, että rakennusten on sopeuduttava perinteiseen saa-

ristomaisemaan ja rakennusten on oltava puuverhoiltuja. Kaava-

ratkaisulla ei siten ole heikentävää vaikutusta Sundholman karta-

non valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympä-

ristöön. 

Matalan tilalla on rakennettuna vanha talouskeskusalue, jonka 

vanhoista rakennuksista Alatupa (vuodelta 1905) on osoitettu kaa-

vassa suojeltavaksi (sr-1). Koko rakennuspaikka on osoitettu mer-

kinnällä /s, eli alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Kaavassa on 

siten huomioitu ja kaavaratkaisulla turvataan alueen rakennetun 

kulttuuriympäristön arvot. 

Virkistys 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on laajat yhtenäiset vir-

kistysalueet. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavan vaikutukset luontoon ja maisemaan on minimoitu. Raken-

nusalat on maastossa tarkkaan katsottu ja rajattu siten, että ra-

kennukset voidaan sijoittaa mahdollisuuksien mukaan puuston 

suojaan säilyttäen maiseman kannalta merkittävä puusto. 

Kaavan yleisissä määräyksissä on ohjeistettu uudisrakentamisen 

sopeutumista maisemaan ja ympäristöön toteamalla, että raken-

nukset tulee sopeuttaa perinteiseen saaristomaisemaan sekä väri-

tykseltään, julkisivumateriaaleiltaan että mittasuhteiltaan. Kaava-

määräysten mukaan maiseman kannalta merkittävä puusto tulee 

lisäksi säilyttää rakennuspaikoilla. Uudisrakentaminen on siten 

mahdollista sopeuttaa maisemaan ja puuston suojaan, eikä kaa-

vasta aiheudu maisemahaittoja. 
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Kaava-alueelta on laadittu luontoselvitykset (liite 5). Rakentami-

selle sopimattomat alueet on jätetty rakennusalojen ulkopuolelle, 

mm. luontokartoituksessa havaittu Matalan tilan alueella sijaitseva 

metsälain mukainen merkittävä elinympäristö, lehtokorpi. Lehto-

korpi on osoitettu kaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta 

erityisen tärkeäksi alueeksi (luo). Aluetta ei saa kaavamääräyksen 

mukaan muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilymi-

nen alueella vaarantuu. Kaavaratkaisulla turvataan siten lehtokor-

ven ominaispiirteiden säilyminen alueella. 

Venevalkaman alueella tehdyssä luontoselvityksessä havaittiin li-

säksi metsälain mukainen tervaleppäkorpimainen alue, joka kui-

tenkin sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella vesijättömaalla. Kaava 

ei siten vaaranna kohteen ominaispiirteiden säilymistä. 

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. 
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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. 
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