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Lausunto Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutoksesta 2, luonnosvaihe 

KAAVAHANKE

Kaava-alue sijaitsee Lokalahden alueella Vohlon saaressa, noin 11 
kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Vohlon saari sijaitsee 
lähellä mannerta, ja saareen on kiinteä tieyhteys. Kaava-alue rajoittuu 
etelässä Pitkäluodontiehen.

Suunnittelutyön tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen korttelin 9 
rakennuspaikka 4 vakituisen asunnon rakennuspaikaksi (AO). Kortteli-
alueen lopullinen rajaus ratkaistaan kaavamuutoksessa. Alueen 
suunnittelussa otetaan huomioon nykysäännökset, luonnonolosuhteet ja 
alueen muut ominaispiirteet.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA  YMPÄRISTÖKESKUKSEN ( ELY-keskus ) 
KANNANOTOT 

Kaavanmuutosluonnos tarkoittaa rakennuspaikan käyttötarkoituksen 
muutoksen ohella korttelialueen huomattavaa laajennusta voimassa 
olevassa kaavassa rakentamisesta vapaaksi osoitetussa niemen 
kärjessä. Ranta-asemakaavan sisältövaatimuksiin kuuluu, että ranta-
alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Luonnoksessa 
ei ole esitetty perusteluja sille, että voimassa oleva Heikkalanpään 
ranta-asemakaava muutoksen jälkeenkin täyttäisi yleiskaavan mukaisen 
vaatimuksen 60 %:n vapaan rannan osuudesta. 

Käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen alueella, mikä 
yleiskaavassa on osoitettu loma-asumiseen tai maa- ja metsätalouteen 
edellyttää perusteluja myös yhdyskuntarakenteen ja palvelujen 
järjestämisen osalta.
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Luontoarvojen osalta ELY-keskus toteaa, että Vohlon ja Keskikarin 
välinen rantaniitty ympäröivine lehtoreunuksineen tulisi sisällyttää 
mukaan suojelualueen osoittavaan SL-rajaukseen. Luontoselvityksen 
mukaan alueella on erityisiä luonnonarvoja, luonnonsuojelulain 
mukainen suojeltava luontotyyppi, merenrantaniitty sekä 
uhanalaisarvioinnissa silmälläpidettäväksi arvioidun punavarpusen 
pesimäreviiri. Alueen itäreuna on Naturassa osoitettu toteutettavaksi 
luonnonsuojelulailla. Kaavaselostuksessa on käsitelty vaikutukset 
Naturaan asianmukaisesti ja ELY-keskus yhtyy siinä esitettyihin 
johtopäätöksiin. Hankkeelta ei edellytetä varsinaista luonnonsuojelulain 
65 §:n mukaista arviointia. 

 
Maisematyölupaa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n muutos 
on tullut voimaan 1.5.2017. Tämän jälkeen voimaan tulevissa ranta-
asemakaavoissa maisematyön luvanvaraisuus edellyttää sitä koskevaa 
määräystä ranta-asemakaavassa. Maisematyöluvan käyttö on ollut 
perusteltua maisemallisten arvojen sekä loma-asutuksen viihtyisyyden 
turvaamiseksi. Jatkosuunnittelussa tuleekin harkita maisematyölupaa 
koskevan määräyksen tarpeellisuutta ja laajuutta suunnittelualueella.

Muilta osin ELY-keskuksella ei oman toimialansa osalta ole lausuttavaa 
kaavaehdotuksesta.
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