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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

UUSIKAUPUNKI 

PETSAMON RANTA-ASEMAKAAVA  

 

Ranta-asemakaava koskee: 

Tiloja Petsamo 1:31, Virpkartenkari 1:70 sekä Virpiranta 1:71. 

 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Korttelit 1–3 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Tmi. Kaa-

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

alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio). 

Kaavan tekninen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechno-

logiai Kft:ssä (Budapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu 28.2.2013 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

on ollut nähtävillä 28.2. – 28.3.2013 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__.2017 – __.__.2017 

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2017 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee noin 14 kilometriä Uudenkaupungin kes-

kustasta luoteeseen Kukaisen länsiosassa.  

1.3. Kaavan tarkoitus 

Petsamon tilan 1:31 ranta-alueelle suunnitellaan yksi omarantai-

nen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-1). 

Tilojen Virpkartenkari 1:70 ja Virpiranta 1:71 alueille suunnitellaan 

jo rakennettujen loma-asuntojen kohdille yhteensä kolme omaran-

taista lomarakennuspaikkaa. 

Rakentamaton ranta-alue suunnitellaan maa- ja metsätalousalu-

eeksi (M-1). Alueella on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.  
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Virpkartenkarin rakentamaton alue suunnitellaan maa- ja metsä-

talousalueeksi, jonka ympäristö säilytetään (MY). Alueella ei ole ra-

kennusoikeutta. 

Ranta-asemakaava laaditaan siten, että luodaan edellytykset ter-

veelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle ja lisäksi niin, 

että  

 suunniteltu uudisrakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu 

rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön.  

 turvataan luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston elinmahdol-

lisuudet.  

 luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu 

ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon 

ominaispiirteet otetaan huomioon ja ranta-alueille jätetään riit-

tävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu Kukaisten länsiosan eteläran-

nalla tilan Petsamo 1:31 ranta-alue sekä tilojen Virpkartenkari 1:70 

ja Virpiranta 1:71 alueet. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys. 

Suunnittelualueen länsipuolella kulkee veneväylä. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston 

kallioista metsämaata. Avokallioita on tilan 1:70 pohjoisosan län-

sirannalla. Rannat ovat pääosin matalia, kallioisia ja kivikkoisia 

sekä osittain ruovikkoisia. Suunnittelualueelta on laadittu luonto-

selvitys, jonka tulokset on esitetty kappaleessa 2.2. Selvitys ote-

taan huomioon rakennuspaikkojen sijoittelussa. 

Rakennettu ympäristö 

 Tilan Petsamo 1:31 alueelle on rakennettu vuonna 1995 huvila 

(104 m²) ja samana vuonna rantasauna (35 m²). Puuvaja (15 

m²) ja venevaja (15 m²) ovat valmistuneet vuonna 1996. Ra-

kennettu yhteensä 169 m². Rakennuspaikkaa ei ole lohottu itse-

näiseksi tilaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petsamon tilan päärakennus 
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 Tilan Virpkartenkari 1:70 alueelle on rakennettu saunamökki 

(2003 / 26 m²) ja vierasmaja (2005 / 11 m²) sekä varastovaja 

(2005 / 5 m²). Rakennettu yhteensä 42 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilan Virpiranta 1:71 alueelle on rakennettu vanha mökki (1972 

/ 47 m²) ja talousrakennus (1970 / 11 m²), yhteensä 58 m², 

sekä siitä noin 80 metrin päässä oleva toinen loma-asunto (1980 

/ 87 m²) ja siihen laajennuksena porstua (2000 / 12 m²). Talous-

rakennus (26 m²) on valmistunut vuonna 1976 sekä siihen laa-

jennus (17 m²) vuonna 2000, yhteensä 142 m². Rakennuspaik-

koja ei ole lohottu itsenäisiksi tiloiksi. Kummallakin lomaraken-

nuksella on oma pihapiirinsä. 

Petsamon tilan saunarakennus, taustalla päärakennus 

Virpkartenkarin tilan saunamökki 
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Suunnittelualueen naapurustossa on rakennettuja lomarakennus-

paikkoja. 

Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

Maanomistus 

Kaava-alueen kiinteistöjen maanomistajat on lueteltu osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmassa (liite 2). 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 

maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maa- ja met-

sätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen 

kehittämistarpeita (MRV). 

Alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 

1 eli 7-10 lay/km, vapaata rantaa 40 % kokonaisrantaviivasta. Alue 

sisältyy Natura 2000 rantojensuojeluohjelmaan, Uudenkaupungin 

saaristo FI0200072, maakuntakaavassa sl 638. 

Yleiskaava 

Turun ja Porin lääninhallitus on vahvistanut Uudenkaupungin yleis-

kaavan 25.8.1994.   

Suunnittelualue on yleiskaavassa loma-asuntoaluetta (RA) ja maa- 

ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta 

tai ympäristöarvoja (MU). Alueelle voidaan sijoittaa ulkoilupolkuja. 

Alueen maisemaa tulee hoitaa niin, että ympäristön arvot säilyvät. 

Suunnittelualueelle on lisäksi osoitettu ulkoilureitti. 

Suunnittelualue kuuluu osa-alueeseen III, jolla loma-asuntoraken-

tamisen mitoituksena käytetään 4 loma-asuntoa rantakilometriä 

kohti tai 1 las 3 ha maa-aluetta kohti siten, että pienempi luku-

määrä on tilan enimmäisrakennusoikeus. Rantaviivasta vähintään 

60 % tulee jättää vapaaksi. Yleiskaavan selostuksen ja kaavamää-

räyksen mukaan Pyhämaalla ja keskeisellä alueella vuoden 1985 

jälkeen lohkotut tilat lasketaan mukaan kantatilaan, kun määritel-

lään rakennusoikeuksia (lohkominen ei siis merkitse ilman muuta 

rakennuskelpoisuutta). 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole vahvistettua ranta-asemakaavaa. 

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. 

Lain (MRL 14 § 4 mom.) mukaan rakennusjärjestys ei ole sitovana 

ohjeena ranta-asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Kantakiinteistöselvitys 

Suunnittelualueelta on laadittu kantakiinteistötarkastelu ja mitoi-

tuslaskelma 3.2.2016 (liite 5). Selvityksen mukaan suunnittelualu-

een tilat Petsamo 1:31 (rek. 11.6.1936), Virpkartenkari 1:70 (rek. 

20.1.1967) ja Virpiranta 1:71 (rek. 20.1.1967) ovat kaikki ns. kan-

takiinteistöjä. 

Tilalla Petsamo 1:31 on rakennusoikeutta rantaviivan perusteella 

2,9 lay ja pinta-alan perusteella 12,8 lay. Tiloilla Virpkartenkari 

Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta 
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1:70 ja Virpiranta 1:71 on rakennusoikeutta rantaviivan perus-

teella yhteensä 3,0 lay ja pinta-alan perusteella yhteensä 2,8 lay. 

Luontoinventointi 

Suunnittelualueen luontokartoituksen (liite 6) on tehnyt professori 

Sakari Hinneri. Selvityksen mukaan suunnittelualueella on seuraa-

via suojeltavia kohteita: 

 tilan Virpkartenkari 1:71 eteläosassa sijaitseva makeavetinen 

lummelampi, jolla on hyvin runsaslajinen nevareunus. Kohde on 

selvityksen mukaan merkittävä suojelukohde. 

 tilan Petsamo 1:31 alueella sijaitsee Kalaloukkaanperän meren-

rantaniitty, monimuotoinen ekologisesti sekä lajistoltaan. Me-

renrantaniitty on merkittävä suojelukohde, joka sijaitsee lisäksi 

edustavan kluuvin (Kalaloukkaanperä) äärellä. Kalaloukkaan-

perä on luonnonsuojelulain ja EU:n Itämeri-normiston mukai-

nen arvokas Itämeren erikoispiirrettä edustava elinympäristö-

tyyppi. 

 tilan Petsamo 1:31 alueella on luontoselvityksen mukaan lisäksi 

Isosuo, joka on suojelun arvoinen neva-alue, sekä suojeltava 

kalliomäki. Nämä kohteet eivät kuitenkaan sijaitse suunnittelu-

alueella. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueen vanhimmat rakennukset on rakennettu 1970-lu-

vulla. Alueella ei ole vanhaa rakennuskantaa, joka tulisi ottaa eri-

tyisesti huomioon suunnittelussa. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 8.6.2012. Pohjakarttaa on 

täydennetty 15.10.2013. Kartan mittakaava 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 

Kaavoituksesta on pidetty aloitus/viranomaisneuvottelu 12.6.2015 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa (muistio liite 4). 

Osalliset ja vireille tulo 

Osalliset on lueteltuna osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 

(OAS). 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on tehnyt ranta-asemakaava-

työn vireilletulopäätöksen 11.2.2013 § 89. Vireilletulosta on kuulu-

tettu Uudenkaupungin Sanomat ja Vakka-Suomen Sanomat -nimi-

sissä lehdissä 28.2.2013. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletu-

losta kirjeitse. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 

28.2.–28.3.2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annet-

tiin neljä mielipidettä (liite 7). 

Kaavan laatijan vastine mielipiteisiin: 

Petsamon tilan alueelle osoitetaan ranta-asemakaavassa yksi oma-

rantainen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue Lounais-

Suomen metsänhoitoyhdistysten säätiön osallisten virkistystoimin-

taa varten. Säätiön maalla on luontopolku, jonka avulla liikkumista 

ohjataan merkityille poluille. Petsamon tila ei ole nykyisin luonnon-

suojelualue, mutta tilan pohjoisosaan on suunnitteilla suojelualue. 

Ranta-asemakaavaratkaisussa RM-alueeksi osoitettu alue on osoi-

tettu Uudenkaupungin yleiskaavassa RA-alueeksi. Yleiskaavassa 

RA-alueiksi osoitettuja alueita on muuallakin Uudessakaupungissa 

osoitettu ranta-asemakaavalla RM-alueiksi, joten kyseessä ei ole 

uusi käytäntö. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueita ei 

ole pääsääntöisesti merkitty yleiskaavaan erikseen, vaan näiden 

maankäyttö on ratkaistu ranta-asemakaavalla. 
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Kaavamääräyksillä varmistetaan, että rakennukset soveltuvat mai-

semaan. Rakennusten on kaavamääräysten mukaisesti sopeudut-

tava perinteiseen saaristomaisemaan väritykseltään, julkisivuma-

teriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. Rakennuspaikoilla tulee lisäksi 

säilyttää maiseman kannalta merkittävä puusto. 

Kaavaratkaisussa suunnittelualueelle jää edelleen yleiskaavan 

edellyttämä määrä vapaata rantaviivaa. 

Suunnittelualueelle laaditun luontoselvityksen perusteella Petsa-

mon tilan ranta-alueella Kärmeniemen ja Pajanokan välisellä alu-

eella ei ole erityisiä suojelukohteita, eikä selvityksessä tullut esille 

mitään sellaista, mikä olisi kaavatyön esteenä. Kaavassa Petsamon 

tilalle osoitettu rakentaminen kohdistuu pääasiassa jo rakennetulle 

rakennuspaikalle tilan itärannalle, joten kaavalla ei rasiteta ympä-

ristöä tai kaava-alueen edustalla olevaa vesistöä merkittävästi. 

Kaavaluonnos 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 17.8.2017 päivä-

tyn kaavaluonnoksen kokouksessaan __.__.2017 § ___. 

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

Kaavaehdotus 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt __.__.2017 päivä-

tyn kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.2017 § ___. 

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

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 

3.3. Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 

Maasto-olosuhteet ja kiinteistöjen omistukset rajaavat laadittavia 

vaihtoehtoja. 

0-vaihtoehto 

 ranta-asemakaavaa ei tehdä ja alueelle rakennetaan suunnit-

telemattomasti mahdollisilla poikkeamispäätöksillä. Yhtenäi-

sen rakentamattoman rannan säilyminen vaarantuisi. 

A-vaihtoehto  

 ranta-asemakaavalla suunnitellaan Petsamon tilan ranta-alu-

eelle yksi omarantainen matkailua palvelevien rakennusten 
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korttelialue sekä tilojen Virpkartenkari ja Virpiranta alueille 

yhteensä kolme omarantaista lomarakennuspaikkaa. 

 vaihtoehdossa turvataan yhtenäisen rakentamattoman ran-

nan säilyminen. 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Ranta-asemakaava-alueen pinta-ala on noin 29 hehtaaria. Ranta-

asemakaava noudattaa vaihtoehdon A mukaista ratkaisua.  

Rakentamiseen osoitettuja alueita (n. 4,8 ha) ovat matkailua pal-

velevien rakennusten korttelialue (RM-1) sekä yksiasuntoisten 

loma-asuntojen korttelialueet (RA-3 ja RA-4). Muu alue (n. 23,9 

ha) on maa- ja metsätalousaluetta (MY ja M-1). 

Tilan Petsamo 1:31 alueelle on osoitettu omarantainen matkailua 

palvelevien rakennusten korttelialue (RM-1) maanomistajan eli 

Lounais-Suomen metsänhoitoyhdistysten säätiön osallisten virkis-

tystoimintaa varten. RM-korttelialue on osoitettu Uudenkaupungin 

yleiskaavassa loma-asuntoalueeksi (RA). Matkailua palvelevien ra-

kennusten korttelialueita ei ole pääsääntöisesti merkitty yleiskaa-

vaan erikseen, vaan näiden maankäyttö on ratkaistu ranta-asema-

kaavalla. Yleiskaavan mukaisen RA-alueen osoittamista ranta-ase-

makaavassa RM-alueeksi on toteutettu Uudessakaupungissa ylei-

senä käytäntönä muuallakin. 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

 

Mitoitusrantaviiva ja rakennuspaikkojen lukumäärä  

Uusien rakennuspaikkojen määrän eli mitoituksen selvittämiseksi 

suunnittelualueen kiinteistöjen eli Petsamon 1:31 (rek. 

11.6.1936), Virpkartenkarin 1:70 (rek. 20.1.1967) ja Virpirannan 

1:71 (rek. 20.1.1967) pinta-aloista ja mitoitusrantaviivasta sekä 

niiden mukaan saaduista rakennuspaikkojen lukumääristä on tehty 

laskelmat Uudenkaupungin yleiskaavan mukaisesti (ks. myös Kan-

takiinteistötarkastelu ja mitoituslaskelma liite 5). 

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 
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 Vastaranta yli 200 metriä, kerroin 1,0 

Muunnettu rantaviiva saadaan kertomalla kokonaisrantaviivan osat 

edellä mainituilla kertoimilla. Rakennuspaikkojen lukumäärä saa-

daan kertomalla muunnettu rantaviiva 4 las/km tai pinta-alan mu-

kaan 1 las / 3 ha maa-aluetta. 

Suunnittelualueella: 

 kiinteistön Petsamo 1:31 mitoitusrantaviivan pituus on 0,72 km 

ja pinta-ala 38,4 ha, joten mitoitus on 2,9 lay rantaviivan pe-

rusteella ja 12,8 lay pinta-alan perusteella. Kaavassa/osa-alu-

eella on 3,0 lay. 

 kiinteistöillä Virpkartenkari 1:70 ja Virpiranta 1:71 mitoitusran-

taviivan pituus on 0,740 km ja pinta-ala 8,521 ha, joten mitoi-

tus on 3,0 lay rantaviivan perusteella ja 2,8 lay pinta-alan pe-

rusteella. Kaavassa/osa-alueella on 3,0 lay. 

 

Karttaesitys mitoitusrantaviivojen laskentatavasta: 

Kartta: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 

 

Rakentamattoman rannan määrä 

Suunnittelualueen todellisen rantaviivan pituus on noin 1,98 km. 

Mitoitusrantaviiva, joka on laskettu 50 m:n murtoviivalla 1:2000 

kartalta ja jossa on käytetty vastarannan läheisyyskertoimia, on 
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yhteensä noin 1460 m (muunnettu rantaviiva, joka on laskettu il-

man läheisyyskertoimia, on noin 1890 m). Vapaata rantaviivaa on 

suunnittelualueella yhteensä noin 1195 metriä eli noin 63 % koko 

suunnittelualueen muunnetusta rantaviivasta. 

Kerrosalat 

Ranta-asemakaavassa on osoitettu kerrosalaa yhteensä 1450 k-

m². Kaavassa on osoitettu yksi matkailua palvelevien rakennusten 

korttelialue (RM-1), jonka kerrosala on enintään 900 k-m², sekä 

kolme yksiasuntoisten loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA-3 ja 

RA-4), joiden kerrosalat ovat yhteensä enintään 450 k-m². Lisäksi 

maa- ja metsätalousalueelle (M-1) on osoitettu rakennusalaa 100 

k-m². 

RM-alueen loma-asuntoyksikköjä laskettaessa peruslukuna on 

käytetty 150 m²:n kokonaiskerrosalaa, joka vastaa omarantaisen 

RA-rakennuspaikan rakennusoikeutta samalla ranta-asemakaava-

alueella. Koska RM-alueella rakennusaloja ei eroteta itsenäisiksi 

kiinteistöiksi, alueen käyttö on suunniteltu yhdeksi kokonaisuu-

deksi ja alue on tarkoitettu palvelemaan yhteisöjen virkistyskäyt-

töä, alueen rakennusoikeus on kerrottu luvulla kaksi. 

3 lay x 150 k-m²/lay x 2 = 900 k-m² 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Kammelassa (ky-

läkauppa) noin 7 km päässä sekä Pyhämaan kyläkeskuksessa noin 

15 km päässä. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Kaava-alueella on yhteensä kolme korttelialuetta (RM-1, RA-3 ja 

RA-4). Kaikki rakennuspaikat ovat rakennettuja. 
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Kortteli 1 

 

Kortteli 2 

 

 

Kortteli 3 

 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

M-1-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhdelle talousraken-

nukselle 100 k-m². 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Ranta-asemakaavalla on pyritty luomaan edellytykset rauhalliseen 

ja viihtyisään asumiseen ja lomanviettoon.  Kaavaratkaisulla on py-

ritty minimoimaan ympäristön häiriötekijät käyttämällä hyödyksi 

väljää rakentamista sekä puustoa ja maaston muotoja. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaava ei lisää uutta vakituista asutusta. 
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Yhdyskuntarakenne 

Kaavassa ei osoiteta yhtään uutta rakennuspaikkaa. Kaava mah-

dollistaa lisärakentamisen olemassa olevan rakentamisen läheisyy-

teen. Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettu 

rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Rakennuspaikat on si-

joitettu puuston ja maaston suojaan siten, ettei niistä aiheudu naa-

purustolle haittaa enempää kuin tarve vaatii. Kaavan vaikutus ra-

kennettuun ympäristöön on melko vähäinen.  

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien teiden/katujen rakenta-

mista. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 

Liikenne 

Autoliikenne rakennuspaikoille saattaa lisääntyä jossain määrin.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Kaava-alueella on laajat yhtenäiset virkistysalueet. Petsamon tilan 

alueella on luontopolku. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Suunnittelualueella toteutetun luontoselvityksen mukaan alueella 

on kaksi merkittävää suojelukohdetta: tilan Virpkartenkari 1:71 

eteläosassa sijaitseva makeavetinen lummelampi, jolla on runsas-

lajinen nevareunus sekä tilan Petsamo 1:31 alueella sijaitseva Ka-

laloukkaanperän merenrantaniitty, joka on monimuotoinen ekolo-

gisesti sekä lajistoltaan. Merenrantaniitty sijaitsee lisäksi edusta-

van kluuvin (Kalaloukkaanperä) äärellä. Kalaloukkaanperä on luon-

nonsuojelulain ja EU:n Itämeri-normiston mukainen arvokas Itä-

meren erikoispiirrettä edustava elinympäristötyyppi. 

Luontoselvityksen mukaiset suojelukohteet on osoitettu ranta-ase-

makaavassa merkinnöillä ”alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuoje-

lulain mukaisesti suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu luontotyyppi” 
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(sl-1) sekä ”luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen merkit-

tävä alue, jolla sijaitsee metsälain 10§ tarkoittama erityisen tärkeä 

elinympäristö” (luo-1). Suojelukohteiden läheisyyteen ei ole osoi-

tettu ranta-asemakaavassa rakentamista. Virpirannan tilalla 1:71 

sijaitsee lisäksi luontoselvityksen mukaan pienialainen merenran-

taniitty. Koko Virpirannan tila on osoitettu kaavassa maa- ja met-

sätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) ja jolla ei 

ole rakennusoikeutta. 

Suunnittelualue sisältyy Natura 2000 rantojensuojeluohjelmaan 

(kohde Uudenkaupungin saaristo FI0200072). Rantojensuojeluoh-

jelmalla pyritään säilyttämään arvokasta meri- ja järviluontoa eri 

puolilla Suomea. Kaavaratkaisussa ranta-alueelle jää edelleen riit-

tävästi rakentamatonta rantaviivaa, eikä välittömälle rantavyöhyk-

keelle jatkossakaan sijoitu vesistön olosuhteita muuttavia, rehe-

vöittäviä tai muuten vaarantavia toimintoja. Kaavalla ei siten ole 

merkittävää vaikutusta rantojensuojeluohjelmaan kuuluvaan koh-

teeseen. 

Kaava-alueen länsiosaan ei osoiteta ranta-asemakaavassa uusia 

rakennuspaikkoja, eikä kaavalla siten ole merkittäviä vaikutuksia 

alueen maisemarakenteeseen. Mereltä katsottuna alueen maisema 

ei juurikaan muutu. Tilan Petsamo 1:31 ranta-alueelle on osoitettu 

matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, joka tulee palvele-

maan metsänhoitoyhdistysten säätiön osallisten virkistystoimintaa. 

Rakennuspaikan rakennusoikeus on rajoitettu enintään 900 k-

m²:iin. Kaavamääräyksissä on lisäksi ohjeistettu rakentamista si-

ten, että rakennusten tulee sopeutua perinteiseen saaristomaise-

maan väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. 

Rakennuspaikoilla on lisäksi säilytettävä maiseman kannalta mer-

kittävä puusto. 

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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