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HEIKKALANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

Aika 29.3.2016, klo 13.05 – 13.30 

Paikka Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku 

Läsnä Tuomo Knaapi  Varsinais-Suomen ELY-keskus (pj.) 

 Leena Arvela-Hellén Uudenkaupungin kaupunki 

 Leena Vilen  Uudenkaupungin kaupunki 

 Olli Mäkinen  maanomistaja 

 Pasi Lappalainen  Nosto Consulting Oy 

 Tanja Konstari  Nosto Consulting Oy (siht.) 

1. Neuvottelun avaus 

Tuomo Knaapi avasi tilaisuuden. Todettiin läsnäolijat. 

Päätettiin, että konsultti laatii muistion neuvottelusta. 

2. Yleisesittely 

Osallistujille on toimitettu ennen kokousta tutustuttavaksi osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (päivätty 29.1.2016) sekä luontoselvitys. 

Timo Juvonen ilmoitti etukäteen kaavan laatijalle, ettei Varsinais-Suomen 

liitolla ole tarvetta osallistua aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluun. 

Pasi Lappalainen kertoi kaavatyön taustasta ja tavoitteista. 

3. Keskustelu kaavan laadinnan vaiheista ja tavoitteista 

Käydyn keskustelun yhteydessä kirjattiin muistiin seuraavia asioita: 

 Suunnittelualue muodostuu tilan Ollinranta 1:58 alueesta, joka on 

rakentamaton. Tilalla on rantaviivaa noin 535 metriä. Alueella on 

voimassa vuonna 1980 vahvistettu ranta-asemakaava. Suunnitte-

lualueelle on rakennettu tie eri kohtaan kuin ranta-asemakaavassa 

osoitettu ohjeellinen tie. 

 Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa suunnittelualueen 

korttelin 9 rakennuspaikka 4 vakituisen asunnon rakennuspaikaksi 
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(AO). Korttelialueen lopullinen rajaus ratkaistaan kaavamuutok-

sessa. 

 Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys kesällä 2015. Alu-

eella on selvityksen mukaan mesiangervotyypin kosteaa lehtoa 

sekä merenrantaniittyä, jotka ovat luontoarvoiltaan merkittäviä. 

Lisäksi alueella kasvaa valkolehdokkia, joka on luonnonsuojelu-

asetuksella rauhoitettu laji. 

 Kaavamuutoksessa ei ole tarkoitus osoittaa uusia rakennuspaik-

koja, joten kantatilatarkastelulle ei ole tarvetta. 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungissa 

7.4.2016 alkaen. 

 Kaavaselostukseen tulee lisätä selvitys voimassa olevan ranta-

asemakaavan mukaisesta mitoituksesta. 

 Käyttötarkoituksen muutosta tehdessä kaavaselostuksessa tulee 

arvioida kaavan yhdyskuntarakenteellista vaikutusta. 

 ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaava-alueella sijaitsevalla 

avokalliolla ei ole sellaista luontoarvoa, ettei sille rakentaminen 

olisi mahdollista. Luontoselvityksessä osoitetut rantaniityt voisi 

osoittaa säilyttäväksi kaavassa. 

 Kaavaselostuksessa tulee arvioida kaavan vaikutukset Natura-alu-

eeseen, johon kaava-alue rajoittuu ja joka ulottuu kaava-alueen 

kaakkoisosaan. 

 Uudelle pohjakartalle ei ole ELY-keskuksen mukaan välttämättä 

tarvetta, jos kaavamuutos on riittävän vähäinen. 

4. Sovitut toimenpiteet 

 Uusi pohjakartta laaditaan tarvittaessa ennen kaavatyön asetta-

mista yleisesti nähtäville. 

 Tieoikeusasiat selvitetään kaavatyön aikana. 

 Kaavasta pyydetään lausunnot luonnosvaiheessa. 

5. Neuvottelun päättäminen 

Neuvottelu päätettiin klo 13.30. 

 

Tanja Konstari 

 

JAKELU läsnäolijat  

 Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto 


