
Diaarinumero VARELY/906/07.01/2013

Liite 1 kpl

LAUSUNTO

30.1.2018

VARSINAIS-SUOMEN  ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT
Vaihde 0295 022 500
fax +358 2230 0009

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 Turku
Valtakatu 12, 28100 Pori

Varsinais-Suomi

kirjaamo@uusikaupunki.fi

Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2017

Uudenkaupungin Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3, ehdotus

Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausuntoa Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan 
muutoksen 3 ehdotuksesta, joka on päivätty 30.3.2016. Kaavahankkeesta on 
pidetty aloitusvaiheen neuvottelu 22.6.2011 (muistio) ja työneuvottelu 26.2.2016 
(muistio). ELY-keskus on antanut luonnosvaiheessa lausunnon 20.2.2014. 

Pienennös kaavakartasta on lausunnon liitteenä. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kannanotot

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavoituksen tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteuttamista. Iso-Pirkholman kaavaselostuksen kohtaa "Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet" on tarpeen korjata tuoden esille vuonna 2008 
hyväksytyistä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista loma-asutuksen 
suunnittelua koskeva erityistavoite "Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan 
tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan 
arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys." 
Uudet 1.4.2018 voimaan tulevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eivät 
siirtymäsäännöksen mukaan koske kaavahanketta, joka on ennen 1.4.2018 ollut 
ehdotuksena nähtävillä. Valmisteilla oleva kaava voidaan valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita koskevan päätöksen (14.12.2017) estämättä hyväksyä 
30.9.2018 mennessä.

Mitoituksen lähtökohdat ja soveltaminen

Muutettavana olevan alkuperäisen ranta-asemakaavan selostuksen mukaan 
Pirkholman emäkiinteistöllä on mitoitusrantaviivaa 5300 metriä, josta Suinun 
saaressa 350 metriä. Alkuperäisen rakennusoikeuslaskelman mukaan emätilalla 
on rakennusoikeutta Pirkholmassa 19,8 lay ja Suinun saaressa 0,8 lay eli 
yhteensä 20,6 loma-asuntoyksikköä (lay). Kaavamuutosehdotuksen selostuksessa 
todetaan emätilan mitoitusrantaviivaksi noin 5470 metriä, joka mahdollistaisi 22 
loma-asuntoyksikön rakentamisen. Kaavamuutoshankkeen neuvotteluissa ja 
lausunnoissa on tuotu esille, että rakentamisesta vapaa rantaviiva ei 
kaavamuutoksella saa vähentyä. Kaavamuutosalueen ulkopuolelle jää useita 
emätilan rakennuspaikkoja, jotka pitää laskelmissa ottaa huomioon.
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ELY-keskus katsoo, että selostuksen liitteen 7 taulukko ei täysin vastaa 
todellisuutta emätilatarkastelun ja vapaan rantaviivan osalta. Emätilatarkastelussa 
ratkaisevaa on rekisteröintiajankohta, joten ei ole perusteita jättää laskelmasta 
pois tiloja RN:ot 1:13, 1:17 ja 1:35, joissa kaikissa on lomarakennuspaikka. 
Uudenkaupungin yleiskaavan rantojen mitoitusperusteissa emätilatarkastelun 
poikkileikkausvuodeksi mainitaan 1985. Mitoitusrantaviivan laskemiseen on 
annettu vastarannan läheisyys huomioon ottava ohje. Pinta-ala toimii pienillä 
tiloilla rakennusoikeutta rajaavana tekijänä. Yleiskaavan mukainen kantatilavuosi 
1985 on ollut kaavan laatimisen aikaan alle 10 vuoden mukainen, lähellä 
olemassa olevaa kiinteistöjaotusta oleva tilanne eikä se perustu loma-asutuksen 
syntymiseen alueelle tai muuhunkaan perusteeseen, mikä liittyisi maanomistajien 
tasapuolisen kohtelun turvaamiseen tai ranta-asemakaavan sisältövaatimusten 
täyttämiseen. ELY-keskuksen käsityksen mukaan vuotta 1985 ei myöskään 
missään vaiheessa ole pidetty Uudessakaupungissa keskeisenä tai määräävänä 
lähtökohtana alueen ranta-asemakaavoituksessa tai poikkeamiskäytännössä. 

Vapaan rantaviivan karttaesityksestä on nähtävissä, että läheisyyskertoimia ei ole 
käytetty eli mitoitusrantaviiva ja vapaa rantaviiva eivät ole keskenään 
verrannollisia. Näin ollen rakentamisesta vapaata rantaa on esitettyä vähemmän 
ainakin korttelin 32 eteläpuolella ja korttelin 28 itäpuolella, jossa rantaviivaksi on 
laskettu umpeen kasvanut lahtikin. Suinun saaren vapaa rantaviiva on 350 metriä.

Alkuperäisen ranta-asemakaavan selostuksessa perustellaan vapaarantaosuuden 
vähäisyyttä (on 50%, pitäisi olla 60%) sillä, että RM-alueet ovat julkisen käytön 
piirissä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavamuutosehdotuksessa 
todellisia RM-alueita ovat vain korttelit 31 ja 32, ehkä myös kortteli 30. Yhtenäisen 
rakentamisesta vapaan rannan muodostumisen kannalta lomarakennuspaikat 
(RA) 26/1 ja 27/1 ovat erityisen hankalia.

Selostuksen liitteen 8 taulukoiden mukaan kaavamuutoksella on osoitettu lisää 
rakennusoikeutta vain noin 400 k-m2 ja rakennuspaikkojen laskennallinen 
lukumäärä on kaavamuutoksella vähentynyt 2,3 loma-asuntoyksikköä. ELY-
keskus katsoo, että taulukot eivät täysin vastaa todellisuutta. Rakennuspaikoille 
(AO, RA, RM) näyttää osoitetun uutta rakennusoikeutta yli 1000 k-m2. Laajalle 
maatilamatkailun korttelialueelle (ARM) osoitettua suurta rakennusoikeutta ei voi 
kaavamuutoksella jakaa muille rakennuspaikoille, vaan sitä pitää tarkastella 
omana kokonaisuutena todellisten RM-alueiden kanssa. Muutettaessa RM-alueita 
laskennallisiksi rakennuspaikoiksi, tulee käyttää samoja laskentaperiaatteita sekä 
alkuperäisessä että kaavamuutoksessa, jolloin luvut ovat vertailukelpoisia. 
Nykyisestä ranta-asemakaavasta on poistettu korttelin 7 rakennuspaikka 4 ja 
korttelin 11 rakennuspaikka 2 ja kaavamuutoksella lisätty neljä rakennuspaikkaa 
(29 rp2, 29 rp3, 27/1 ja 26/1). Taulukossa esitetystä poiketen esimerkiksi kortteli 
25 on oikeasti 2 lay ja kortteli 29 on 4 lay. M-2 alueille maatalousrakentamiseen 
osoitettu rakennusoikeuden määrä (1000 k-m2) ei kuulu "kerrosalat kortteleittain 
ennen muutosta" -taulukkoon. 

Kaavaehdotuksessa näyttäisi edelleen olevan ylimitoitusta. Mitoituksen tulisi 
perustua asianmukaiseen emätilalaskelmaan ja mitoitusrantaviivaan. Yhtenäisen 
rakentamisesta vapaan rannan pitäisi kaavamuutoksella selvästi lisääntyä, kun 
RM-alueita muutetaan AO- ja RA-alueiksi. Kaavaratkaisun perustelut ovat vielä 
puutteelliset.
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Muita huomioita

Rakennetun ympäristön huomioon ottamisen osalta ELY-keskus yhtyy Varsinais-
Suomen maakuntamuseon lausuntoon 10.1.2018. 

Kaavaehdotuksessa on rakennuspaikat 24/1 ja 28/1 muutettu vakituisen asumisen 
rakennuspaikoiksi (AO-3), joilla on rakennusoikeutta á 250 k-m2. Kaavaratkaisulle 
ei ole esitetty perusteluja, ei myöskään selvitystä lähialueella olevien vakituisten 
rakennuspaikkojen määrästä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan uudet AO -
rakennuspaikat hajauttavat yhdyskuntarakennetta. Lisäksi rakennuspaikka 24/1 on 
hyvin alava.

Yksittäisten rakennuspaikkojen 34/1 (oikeastaan edelleen korttelia 11) ja 35/1 
(oikeastaan edelleen korttelia 12) rakennusoikeutta on nostettu 50 k-m2. Kunnan 
on tarpeen harkita, onko tämä muiden samoissa kortteleissa olevien 
rakennuspaikkojen kannalta perusteltua.

Selkeyden vuoksi alueen yksilöinnissä olisi hyvä käyttää kiinteistötunnuksia 
kaikissa kaava-asiakirjoissa, mukaan lukien kaavakartan otsikko.

Alin rakentamiskorkeus

Kaavaehdotukseen on lisätty meren rannoille soveltuvat alinta 
rakentamiskorkeutta koskevat kaavamääräykset, jotka eivät sovellu tämän kaavan 
yhteyteen. Kuten ELY-keskus on luonnosvaiheessa todennut, Iso-Pirkholman 
kaava sijaitsee padotun altaan rannalla. Kaavan laatijan tulee selvittää, mikä on 
makeanveden altaan korkein mahdollinen vedenkorkeus. Tämän saa selville 
parhaiten Uudenkaupungin Vedeltä, ELY-keskuksella ei ole altaan 
vedenkorkeuksia tallennettuna pitkältä aikaväliltä.

Lopuksi

ELY-keskus korostaa kunnan vastuuta ottaa päätöksenteossaan johdonmukaisesti 
huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavojen sisältövaatimukset, 
yleiskaavan mukainen rakentamisen mitoitus ja vapaan rannan vaatimus sekä 
maanomistajien tasapuolinen kohtelu rakennusoikeutta jaettaessa. Lisäkerrosalaa 
todelliseen matkailukäyttöön voi toki hyväksyä elinkeinopoliittisin perustein.

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Pirjo Uusi-Uola

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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