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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

UUSIKAUPUNKI 

HEIKKALANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Ranta-asemakaavan muutos koskee: 

Korttelia 9 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 12, maa- ja metsätalousaluetta sekä luonnonsuojelualu-

etta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta 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 7.4.2016 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

nähtävillä  7.4. – 9.5.2016 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 28.4. – 29.5.2017 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.10. – 6.11.2017 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2018 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Lokalahden alueella Vohlon saaressa, noin 11 

kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Vohlon saari si-

jaitsee lähellä mannerta, ja saareen on kiinteä tieyhteys. Kaava-

alue rajoittuu etelässä Pitkäluodontiehen. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Suunnittelutyön tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen kortte-

lin 9 rakennuspaikka 4 vakituisen asunnon rakennuspaikaksi (AO). 

Korttelialueen lopullinen rajaus ratkaistaan kaavamuutoksessa. 

Alueen suunnittelussa otetaan huomioon nykysäännökset, luon-

nonolosuhteet ja alueen muut ominaispiirteet. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue muodostuu tilan Ollinranta 1:58 alueesta. Tila on 

pinta-alaltaan noin 3,76 hehtaaria, ja rantaviivaa on noin 535 met-

riä (muunnettua rantaviivaa noin 500 metriä). 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston 

kallioista metsämaata. 

Valokuvia suunnittelualueelta: 
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Alueelta on laadittu erillinen luontoselvitys kesällä 2015 (liite 5). 

Selvitys on sisältänyt linnusto-, liito-orava-, putkilokasvi- ja luon-

totyyppiselvitykset sekä lepakkokartoituksen. 

Suunnittelualueen edustalla oleva vesialue sekä suunnittelualueen 

kaakkoisosa ja osa ranta-alueesta kuuluvat Natura-alueeseen 

Lautvesi FI0200044. Lautveden alue muodostuu laajasta meren-

lahdesta, jonka rannat ovat monien matalien ja kivikkoisten pikku-

lahtien leimaamia. Alueella on runsaasti pikkusaaria, luotoja ja ka-

reja, jotka ovat alueen monipuoliselle linnustolle tärkeitä pesimä-

paikkoja. 

Rakennettu ympäristö 

Kaava-alue on rakentamaton. Vohlon saaressa on rakennettuna 

useita lomarakennuspaikkoja, ja lähistöllä Pitkäluodon itärannalla 

on rakennettuna myös vakituisen asunnon rakennuspaikkoja. 

Muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 
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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 oi-

keusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Uudenkaupungin yleiskaava, joka 

on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.1992 ja on tullut voi-

maan Turun ja Porin lääninhallituksen vahvistamispäätöksellä 

25.8.1994. 

Suunnittelualue on yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista alu-

etta (M), loma-asuntoaluetta (RA) sekä luonnonsuojelualuetta 

(SL). Suunnittelualue on yleiskaavassa osa-aluetta I, jolla loma-

asuntorakentamisen mitoituksena käytetään 4 loma-asuntoa ran-

takilometriä kohti tai 1 loma-asunto 3 ha maa-aluetta kohti siten, 

että pienempi lukumäärä on tilan enimmäisrakennusoikeuden. 

Rantaviivasta vähintään 60 % tulee jättää vapaaksi. 

Yleiskaavan selostuksen ja kaavamääräyksen mukaan Pyhämaalla 

ja keskeisellä alueella vuoden 1985 jälkeen lohkotut tilat lasketaan 

mukaan kantatilaan, kun määritellään rakennusoikeuksia.  

Kaava-alueen sijainti yleiskaavassa: 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Heikkalanpään ranta-asema-

kaava, joka on vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksessa 

18.12.1980. 

Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurin osa suunnittelualueesta on maa- ja metsätalousaluetta (M), 

jolle loma- tai saunarakennuksen rakentaminen on kielletty. 

Suunnittelualueen rantaan rajoittuva luoteisosa on muutettavassa 

kaavassa loma-asuntorakennusten korttelialuetta (RH), jonka ra-

kennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunto- sekä saunara-

kennuksen. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 120 m2, 

ellei kaavamääräyksin muuta osoiteta. Rakennusalan ulkopuolinen 

osa on osoitettu rakennuspaikan osaksi, joka on säilytettävä luon-

nonvaraisena. 

Rakennusjärjestys 

Uudenkaupungin kaupungissa on voimassa 11.4.2002 voimaan tul-

lut rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen mukaan asema-

kaava-alueen ulkopuolella olevalla ranta-alueella rakennusten yh-

teenlaskettu kerrosala saa olla lomarakennuspaikalla enintään 150 
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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 ohjeena 

ranta-asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Kantakiinteistöselvitys  

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia kantakiinteistöselvitystä, 

sillä kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Luontoinventointi 

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys kesän 2015 aikana 

(liite 5). Luontoselvityksen on laatinut Marika Vahekoski Luonto-

palvelu Kraakusta. Selvitys sisälsi linnusto-, liito-orava-, putkilo-

kasvi- ja luontotyyppiselvitykset sekä lepakkokartoituksen. 

Selvityksen perusteella alueella on mesiangervotyypin kostea 

lehto, joka on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. 

Suunnittelualueella on myös merenrantaniittyjä, jotka ovat luon-

nonsuojelulain mukaan suojeltuja luontotyyppejä. Niittyjä ei saa 

muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen vaa-

rantuu. Lisäksi suunnittelualueella kasvaa valkolehdokkia, joka on 

luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu kasvilaji. 

Mesiangervotyypin kostean rantalehdon alueella pesii selvityksen 

mukaan uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettävä puna-

varpunen, ja matalakasvuisella merenrantaniityllä pesii rantasipi, 

joka on myös silmälläpidettävä lintulaji sekä Suomen vastuulaji. 

Selvitysalueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta. Pitkäluodon-

tien yläpuolella havaittiin 1-2 saalistamassa ollutta pohjanlepak-

koa, mutta suunnittelualueella ei havaittu lepakoita. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) on hyväksytty 5.6.1979.  
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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 

Kaavamuutoksesta on pidetty 29.3.2016 aloitus/viranomaisneu-

vottelu, josta laadittu muistio on liitteenä 4. 

Osalliset ja vireille tulo 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutoksen vireilletulosta 

14.3.2016 § 72. Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä sekä 

kuuluttamalla 7.4.2016 Uudenkaupungin Sanomat ja Vakka-Suo-

men Sanomat -nimisissä lehdissä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.4.–

9.5.2016 välisen ajan Uudenkaupungin virastotalolla. Nähtävil-

läolon aikana saapui yksi mielipide osalliselta (liite 6). 

Kaavaluonnos 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 10.5.2016 päivä-

tyn kaavaluonnoksen kokouksessaan 10.4.2017 § 181. 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 28.4.–29.5.2017. Nähtä-

villäoloaikana ei tullut mielipiteitä osallisilta. 

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunto Varsinais-Suomen ELY-kes-

kukselta (liite 7). 

Kaavan laatijan vastine: 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (16.6.2017) 

Luonnonsuojelualuetta (SL) laajennetaan ehdotusvaiheessa koske-

maan myös merenrantaniittyä ympäröiviä mesiangervotyypin kos-

teita rantalehtoja. 

Yhtenäisen vapaan rantaviivan osalta kaavamuutoksesta ei ai-

heudu merkittävää muutosta nykytilanteeseen. Kaava-alueelle jää 

edelleen riittävästi yhtenäistä vapaata rantaa. 
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Kaavaselostuksessa on arvioitu käyttötarkoituksen muutoksen vai-

kutuksia yhdyskuntarakenteen ja palvelujen järjestämisen kan-

nalta. 

Kaavan yleisiin määräyksiin lisätään seuraava teksti: ”Maisemaa 

muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näi-

hin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ranta-asemakaava-

alueella ilman kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää 

maisematyölupaa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita ranta-asemakaavan 

toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toi-

menpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksil-

taan vähäisiin toimenpiteisiin.” 

Kaavaehdotus 

Täydennetty 9.1.2018: 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 8.8.2017 päivätyn 

kaavaehdotuksen kokouksessaan 18.9.2017 § 418. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 5.10.–6.11.2017. Nähtä-

villäoloaikana ei tullut muistutuksia osallisilta. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunto Varsinais-Suomen ELY-kes-

kukselta (liite 8). Kaavan laatijan vastine lausuntoon on liitteenä 9. 

Saadun lausunnon perusteella kaavaehdotukseen ei ole tarvetta 

tehdä muutoksia. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,76 hehtaaria. Kaavamuutok-

sessa muutetaan lomarakennuspaikka (RH) vakituisen asunnon ra-

kennuspaikaksi (AO-1). 

Kaavamuutoksessa on osoitettu rakentamiseen eli vakituisen asun-

non rakennuspaikaksi (AO-1) noin 1,4 hehtaaria. Muu alue on maa- 

ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) (noin 

2,0 ha) sekä luonnonsuojelualuetta (SL) (noin 0,36 ha). 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Suunnittelualueen todellinen rantaviiva on noin 535 metriä ja 

muunnettu rantaviiva noin 500 metriä. 

Kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Kerrosalat 

Yksiasuntoisten erillispientalojen rakennuspaikan (AO-1) enim-

mäiskerrosala on 300 k-m². 

 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Uudenkaupungin 

keskustassa maanteitse noin 11 kilometrin 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 osoitettu yksi yksiasuntoisten erillispientalojen raken-

nuspaikka (AO-1). 

 

Kortteli 12 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

Korttelialueiden ulkopuolinen alue on maa- ja metsätalousaluetta, 

jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Alueella ei ole rakennusoi-

keutta. 

 

 

Luonnonsuojelualue 

Suunnittelualueen kaakkoisosa on osoitettu kaavamuutoksessa 

luonnonsuojelualueeksi (SL), jolle ei saa rakentaa. Suunnittelualu-

een kaakkoisosa sekä osa ranta-alueista kuuluvat lisäksi Natura-

alueeseen Lautvesi FI0200044. Alue on merkitty kaavassa Natura 

2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi. 
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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. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaava lisää uutta vakituista asutusta vähäisissä määrin, sillä kaa-

vassa on osoitettu yksi vakituisen asunnon rakennuspaikka. Ra-

kennuspaikka on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa loma-

rakennuspaikka. 

Yhdyskuntarakenne  

Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettu ran-

tamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Kaavan vaikutus rakennet-

tuun ympäristöön on melko vähäinen. 

Kaava-alueen läheiset ranta-alueet ovat pääosin rakennettuja. 

Suunnittelualueen lähialueilla on myös ympärivuotista asutusta, 

joten kaavamuutoksella ei hajauteta yhdyskuntarakennetta. 

Kaava-alueelle on kiinteä tieyhteys. Kaava-alue sijaitsee olemassa 

olevan palveluverkon läheisyydessä. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien teiden/katujen rakenta-

mista. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät palvelut 

sijaitsevat Uudenkaupungin keskustassa maanteitse noin 11 kilo-

metrin päässä. 

Liikenne 

Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta liikenteen mää-

rään alueella.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 



Nosto Consulting Oy  16 (18) 

Uusikaupunki: Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos 
Kaavaselostus, Versio 1.1  8.8.2017 

 

Virkistys 

Kaava-alueella on laajat yhtenäiset virkistysalueet. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavaratkaisussa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja, eikä kaava-

muutoksella ole merkittävää vaikutusta alueen maisemarakentee-

seen. 

Suunnittelualueella tehdyn luontoselvityksen perusteella alueella 

on mesiangervotyypin kosteaa lehtoa, joka on metsälain tarkoit-

tama erityisen tärkeä elinympäristö. Lisäksi alueella on merenran-

taniittyjä, jotka ovat luonnonsuojelulain mukaan suojeltuja luonto-

tyyppejä. Niittyjä ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominais-

piirteiden säilyminen vaarantuu. Suunnittelualueella kasvaa lisäksi 

valkolehdokkia, joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu 

kasvilaji. 

Mesiangervotyypin kostean rantalehdon alueella pesii selvityksen 

perusteella uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettävä pu-

navarpunen, ja matalakasvuisella merenrantaniityllä pesii ranta-

sipi, joka on myös silmälläpidettävä lintulaji sekä Suomen vastuu-

laji. Selvitysalueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta, eikä suun-

nittelualueella havaittu lepakoita. 

Kaavaratkaisussa ei ole osoitettu rakentamista alueille, joilla ha-

vaittiin luontoselvityksessä erityisiä luontoarvoja. Korttelialueella 

ei ole osoitettu rakennusalaa alueille, joilla on erityisiä luontoar-

voja, ja rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue on osoitettu luonnon-

tilaisena säilytettäväksi alueen osaksi. 

Suunnittelualueen kaakkoisosa on osoitettu luonnonsuojelualu-

eeksi (SL) yleiskaavan mukaisesti sekä alueelta laaditun luontosel-

vityksen perusteella. Alueelle ei saa kaavamääräyksen mukaan ra-

kentaa. 

Suunnittelualueen edustalla oleva vesialue sekä suunnittelualueen 

kaakkoisosa ja osa ranta-alueesta kuuluvat Natura-alueeseen 

Lautvesi FI0200044. Alue on merkitty kaavassa Natura 2000 -ver-

kostoon kuuluvaksi alueeksi. Rakennuspaikan rakennusalaa ei ole 

osoitettu Natura-alueelle. Natura-alueeseen kuuluvaan vesistöön 

tai ranta-alueeseen ei siten jatkossakaan sijoitu vesistön tai rannan 

olosuhteita muuttavia, rehevöittäviä tai muuten vaarantavia toi-

mintoja, eikä ranta-asemakaavan muutoksella voida katsoa olevan 
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merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -verkostoon kuuluvaan aluee-

seen. Kaavoitushankkeella ei ole todennäköistä merkittävää vaiku-

tusta luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 

Natura 2000 -verkostoon, joten alueella ei ole tarpeellista tehdä 

luonnonsuojelulain mukaista ns. Natura-vaikutusten arviointia. 

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. 



Nosto Consulting Oy  18 (18) 

Uusikaupunki: Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos 
Kaavaselostus, Versio 1.1  8.8.2017 

 

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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