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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

UUSIKAUPUNKI 

SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAA-

VAN MUUTOS 2 

 

Ranta-asemakaavan muutos koskee: 

Korttelia 9, maa- ja metsätalousaluetta sekä venevalkama-aluetta. 

 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 9, maa- ja metsätalousaluetta sekä venevalkama-aluetta. 

 

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 4.5.2017 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä  

kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä  4.5. – 5.6.2017 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.12.2017 – 15.1.2018 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2018 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kukaisissa, noin 22 kilometrin päässä Uuden-

kaupungin keskustasta. Alueelle on kiinteä tieyhteys. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Suunnittelutyön tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen kortte-

lin 9 loma-asunnon rakennuspaikka vakituisen asunnon rakennus-

paikaksi. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue muodostuu tilan Kiurunperä 1:231 alueesta. Tila 

on pinta-alaltaan noin 2,06 hehtaaria, ja rantaviivaa on noin 60 

metriä (muunnettua rantaviivaa noin 50 metriä). 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston 

kallioista metsämaata. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueelle on rakennettu yksi loma-asunto piharakennuk-

sineen sekä autotalli tilan keskiosaan. Venevalkama-alueella on ra-

kennettuna saunarakennus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomarakennus 
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Muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 

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 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Uudenkaupun-

gin yleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 

14.12.1992 ja on tullut voimaan Turun ja Porin lääninhallituksen 

vahvistamispäätöksellä 25.8.1994. 

Piharakennuksia 

Rantasauna Autotalli 
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Suunnittelualue on yleiskaavassa loma-asuntoaluetta (RA). Suun-

nittelualue on yleiskaavassa osa-aluetta III, jolla loma-asuntora-

kentamisen mitoituksena käytetään 4 loma-asuntoa rantakilomet-

riä kohti tai 1 loma-asunto 3 ha maa-aluetta kohti siten, että pie-

nempi lukumäärä on tilan enimmäisrakennusoikeus. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Sauko-Mustakarta-Koivuniemen 

ranta-asemakaava, joka on vahvistettu 1.3.1989. 
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Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on ranta-asemakaavassa maa- ja metsätalousalu-

etta (M-2), jolla ei ole rakennusoikeutta, sekä loma-asuntoaluetta 

(RA-1) ja yhteiskäyttöistä venevalkama-aluetta (LV). Lisäksi alu-

eelle on osoitettu kaavatie. 

Loma-asuntoalueen rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asuntora-

kennuksen sekä talous- ja saunarakennuksia. Rakennuspaikan ra-

kennusoikeus on yhteensä 100 k-m². 

Venevalkama-alue on osoitettu tilan 1:96 ja siitä muodostettavien 

rakennuspaikkojen käyttöön. Venevalkama-alueelle on osoitettu 

kaavaan merkitylle paikalle enintään 20 k-m²:n suuruisen sauna-

rakennuksen rakennusoikeus. 

Rakennusjärjestys 

Uudenkaupungin kaupungissa on voimassa 11.4.2002 voimaan tul-

lut rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä ei ole määräyksiä 

vakituisen asunnon rakentamisesta ranta-alueelle. 
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Kantakiinteistöselvitys  

Kantakiinteistöselvitystä ei ole tarpeen laatia, sillä kaavamuutok-

sessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Luontoinventointi 

Luontoinventointia ei ole tarpeen laatia, sillä kaavamuutos on vä-

häinen eikä kaavamuutoksessa osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 

tulisi erityisesti ottaa huomioon kaavoituksessa. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 15.6.2016. Kartan mitta-

kaava 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 maanomistajan aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksesta pidettiin 7.6.2016 aloitus/viranomaisneuvot-

telu, josta laadittu muistio on liitteenä 4. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutoksen vireilletulosta 

10.4.2017 § 182. Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä 

sekä kuuluttamalla 4.5.2017 Uudenkaupungin Sanomat ja Vakka-

Suomen Sanomat -nimisissä lehdissä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 26.7.2016 päivätty kaa-

valuonnos ovat olleet nähtävillä 4.5. – 5.6.2017 Uudenkaupungin 

virastotalolla. Nähtävilläoloaikana ei tullut mielipiteitä osallisilta. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut 8.6.2017, ettei sillä 

ole toimialansa osalta aihetta lausunnon antamiseen kaavamuu-

toksesta. Varsinais-Suomen liitto on vastaavasti ilmoittanut, ettei 

se anna kaavasta lausuntoa, koska liitolla ei ole kaavasta huo-

mautettavaa eikä se ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakunta-

kaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa. 

Kaavaehdotus 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt 30.10.2017 päivä-

tyn kaavaehdotuksen kokouksessaan 27.11.2017 § 517. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 14.12.2017–15.1.2018. 

Nähtävilläoloaikana ei tullut muistutuksia osallisilta. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavassa on osoitettu yksi yksiasuntoisten erillispientalojen kort-

telialue (AO-1). Muu alue on osoitettu venevalkama-alueeksi (LV) 

sekä maa- ja metsätalousalueeksi, jolla ei ole rakennusoikeutta (M-

2). Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,06 hehtaaria. 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Suunnittelualueella ei ollut tarpeen tehdä kantakiinteistötarkaste-

lua, sillä kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Kerrosalat 

Yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialueella (AO-1) on raken-

nusoikeutta 200 k-m², ja venevalkama-alueelle (LV) on osoitettu 

kaavakartalle merkitylle paikalle enintään 20 k-m²:n suuruisen 

saunarakennuksen rakennusoikeus. Kerrosalaa koko kaava-alu-

eelle on osoitettu siten yhteensä 220 k-m². 

 

Palvelut 

Kaava-alueella ei ole palveluja. Lähin elintarvikekauppa on noin 

kuuden kilometrin päässä, ja muut lähimmät palvelut ovat Uuden-

kaupungin keskustassa maanteitse noin 22 kilometrin päässä. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Kaavassa on osoitettu yksi yksiasuntoisten erillispientalojen kort-

telialue (AO-1). 

 

Kortteli 9 
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Muut alueet 

Korttelialueiden ulkopuolinen alue on maa- ja metsätalousaluetta, 

jolla ei ole rakennusoikeutta (M-2) sekä venevalkama-aluetta (LV). 

 

 

 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksella osoitetaan nykyisessä kaavassa osoitettu, ra-

kennettu loma-asunnon rakennuspaikka vakituisen asunnon ra-

kennuspaikaksi. Rakennuspaikka on jo nykyisin vakituisessa asu-

miskäytössä. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alueen läheiset ranta-alueet ovat pääosin rakennettuja. 

Suunnittelualueen lähialueilla on myös ympärivuotista asumista, 

joten kaavamuutos ei hajauta yhdyskuntarakennetta. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien teiden/katujen rakenta-

mista. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 

Liikenne 

Kaavan toteutumisella ei ole vaikutusta liikenteeseen, sillä alueella 

oleva rakennuspaikka on jo nykyisin vakituisessa asumiskäytössä. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta virkistysalueen määrään. 
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavamuutoksessa osoitettu rakennuspaikka on jo rakennettu, 

eikä kaavamuutoksella ole merkittävää vaikutusta maisemaraken-

teeseen. Kaavassa osoitetaan hieman lisää rakennusoikeutta yksi-

asuntoisten erillispientalojen korttelialueelle. 

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-

omistajalle. 
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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. Maanomistaja vastaa ranta-ase-

makaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Uudenkau-

pungin kaupunki. 

 

 

Turussa 30.10.2017   (23.1.2018) 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 

 


