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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 

ISO-PIRKHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3 on ollut kaavaehdotuksena 
nähtävillä 4.1.–5.2.2018 Uudenkaupungin kaupungissa (kaavaehdotus on 
päivätty 30.3.2016). 

Ehdotuksesta on saatu lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) sekä Varsinais-Suomen maakunta-
museolta. Varsinais-Suomen liitolla ei ollut kaavaehdotuksesta huo-
mautettavaa. 

Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin vastineet. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (15.1.2018) 

Vastine 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavaselostuksen suunnittelutilannetta kuvaavaa kappaletta täydenne-
tään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta. 

Mitoituksen lähtökohdat ja soveltaminen 

Uudenkaupungin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on esitetty emätila-
tarkastelun poikkileikkausajankohta, joka on kaava-alueella sitovan kaa-
vamääräyksen mukaisesti vuosi 1985. Sillä tosiasialla, että Uusikaupunki 
ei ole aiemmin omassa päätöksenteossa noudattanut oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, ei voi olla luonnollisestikaan vaikutusta nyt laadittavaan kaa-
vamuutokseen. Kiinteistöjä 895-414-1-13, 895-414-1-17 ja 895-414-1-
35 ei siten ole tarpeen huomioida Isopirkholman emätilan 895-414-1-12 
rakennusoikeutta määritettäessä. 

Kaava-alueen mitoitusrantaviiva ja vapaa rantaviiva eivät ole keskenään 
verrannollisia, eikä kaavaselostuksessa tai selostuksen liitteissä ole näin 
myöskään esitetty. Emätilatarkastelun ja mitoituslaskelman yhteydessä 
on laskettu erikseen muunnettu rantaviiva (50 metrin murtoviivoin), jossa 
ei ole huomioitu vastarannan läheisyyskertoimia tai muita rantaviivaa vä-
hentäviä kertoimia sekä mitoitusrantaviiva, jossa edellä mainitut kertoi-
met on huomioitu. Vapaa rantaviiva on laskettu vastaavalla tavalla kuin 
muunnettu rantaviiva, ja vapaan rannan osuus on laskettu muunnetun 
rantaviivan määrästä.  Mitoitusrantaviivan ja vapaan rantaviivan lasken-
tatapaa korjataan korttelin 28 itäpuolisen umpeen kasvaneen lahden 
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osalta (kyseisen kohdan mitoitusrantaviivan laskentatavasta karttaesitys 
alla ja koko kaavamuutosalueen mitoitusrantaviivan sekä vapaan ranta-
viivan laskentatavoista karttaesitykset selostuksen sivuilla 21–22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantakiinteistötarkasteluun ja mitoituslaskelmaan korjataan Suinun saa-
ren mitoitusrantaviivaksi 350 metriä. Korjausten jälkeen suunnittelualu-
eelle jää vapaata rantaviivaa yhteensä noin 1,32 kilometriä, joka on noin 
44 % muunnetusta rantaviivasta (2,99 kilometriä). Emätilalla on vapaata 
rantaviivaa noin 3,46 kilometriä eli noin 58 % muunnetusta rantaviivasta 
(5,21 kilometriä). 

Muutettavan kaavan RM-alueiden loma-asuntoyksikköjä laskettaessa pe-
ruslukuna on käytetty 100 m²:n kerrosalaa, joka oli 24.9.1993 vahviste-
tun Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan aikana yleisesti käytetty lomara-
kennuspaikan rakennusoikeus. RM-alueiden loma-asuntoyksikköjä lasket-
taessa peruslukuna on kaavamuutoksen osalta käytetty nykyisen raken-
nusjärjestyksen mukaista 150 m²:n kerrosalaa. Kaupungin rakennusjär-
jestyksessä osoitettu loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeus on 
kasvanut 24.9.1993 vahvistetun ranta-asemakaavan laatimisen aikai-
sesta määrästä 50 m², joten kaavamuutoksessa RM-alueiden loma-asun-
toyksikköjä laskettaessa on kohtuullista käyttää peruslukuna 150 m²:n 
rakennusoikeutta. Uudessakaupungissa ollaan lisäksi laatimassa uutta ra-
kennusjärjestystä, jossa ranta-asemakaavan ulkopuolisiille lomaraken-
nuspaikoille ollaan osoittamassa nykyistä suurempaa rakennusoikeutta 
(esitys 200 m²). Arvioimalla rakennuspaikkojen laskennallista lukumää-
rää edellä mainitulla tavalla voidaan siten sanoa, että rakennuspaikkojen 
laskennallinen lukumäärä on vähentynyt kaavamuutoksella 2,3 loma-
asuntoyksiköllä. 

Kaavaratkaisu perustuu asianmukaiseen kantakiinteistötarkasteluun ja 
mitoituslaskelmaan. Kaavamuutoksessa ylitetään vähäisesti yleiskaavan 
mukainen rantaviivaan perustuva mitoitus, mutta tämä vähäinen ylimi-
toitus voidaan perustella sillä, että nykytilanteeseen verrattuna mitoituk-
sen ylitys on vähäisempää rakennuspaikkojen laskennallisen lukumäärän 
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vähentyessä. Ranta-alueille jää lisäksi edelleenkin riittävästi yhtenäistä 
rakentamatonta aluetta. 

Korttelien 30, 31 ja 32 lisäksi muutkin kaavassa RM-alueiksi esitettävät 
korttelit ja korttelinosat ovat tarkoitettuja matkailukäyttöön, ja ne on asi-
anmukaisesti osoitettu kaavamuutoksessa RM-rakennuspaikoiksi. Esi-
merkiksi korttelien 25 ja 29 RM-rakennuspaikoilla on nykyisinkin raken-
nettuna majoituskäytössä olevia liikerakennuksia (ks. vastineen liite 1). 

Ehdotusvaiheessa esitetty selostuksen liite 8 koski kiinteistöä Isopirk-
holma 2:5. Taulukkoa täydennetään siten, että laskelmaan otetaan mu-
kaan muutkin kaava-alueeseen kuuluvat kiinteistöt. Kerrosalalaskelmassa 
on tarkoitus esittää koko kaava-alueen kerrosalojen määrä, joten myös 
maa- ja metsätalousalueelle osoitettu rakennusoikeus on tarkoituksen-
mukaista esittää taulukoissa. Otsikointia ”Kerrosalat kortteleittain ennen 
muutosta" muutetaan vastaamaan taulukon sisältöä. 

Muita huomioita 

Kaavan vaikutusten arvioinnissa on perusteltu vakituisiksi rakennuspai-
koiksi osoitettujen rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muutosta seu-
raavasti: ”Yhdyskuntarakenne ei hajaannu oleellisesti alueelle suunnitel-
tujen vakituisen asunnon rakennuspaikkojen myötä. Iso Pirkholman saa-
ren itärannalla on kolme jo rakennettua vakituisen asunnon rakennus-
paikkaa ja lähialueella Vähä Pirkholman itärannalla yksi rakennettu vaki-
tuisen asunnon rakennuspaikka. Alueen etäisyys kuntakeskukseen ja 
siellä oleviin julkisiin ja yksityisiin palveluihin on maanteitse noin 13 km, 
ja alue on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Lepäisten maantie ja Pirk-
holman yksityistie ovat hyvin hoidettuja. Kunnallisten palvelujen kuten 
koululaiskuljetusten, päivähoidon, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon saa-
tavuus alueen sijainti ja etäisyys kuntakeskuksesta huomioon ottaen on 
hyvä.” Vastineen liitteestä 1 on nähtävissä, että kaava-alueen lähialueilla 
on vakituista asutusta. 

Rakennuspaikka 24/1 (kuten myös rakennuspaikka 28/1) on olemassa 
oleva rakennuspaikka, jota käytetään jo nykyisin vakituiseen asumiseen. 
Rakennuspaikka 24/1 on suhteellisen alava, mutta rakennusala on (sau-
narakennusta lukuun ottamatta) osoitettu korkeimmalle paikalle, jossa on 
jo nykyisin rakennuksia. Rakennuspaikka on perusteltua osoittaa vakitui-
seen asumiseen. 

Kaava-asiakirjoihin päivitetään kiinteistötunnukset alueiden yksilöinnin 
selkeyttämiseksi. 

Alin rakentamiskorkeus 

Yleisistä kaavamääräyksistä poistetaan ehdotusvaiheessa esitetyt alinta 
rakentamiskorkeutta koskevat määräykset. Uudenkaupungin Vedeltä 
saadun tiedon mukaan makeanvedenaltaan korkein havaittu vedenkor-
keus on +41,46 cm tammikuulta 2005. Kaavamuutoksessa ei ole tarpeen 
esittää yleisissä määräyksissä erikseen alinta rakentamiskorkeutta, sillä 
rakentaminen sijoittuu kaavakartalla osoitettujen rakennusalojen mukai-
sesti riittävän korkealle eikä rakentamisesta aiheudu tulvauhkaa. Yleisiin 
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määräyksiin lisätään Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelun esittämä 
lause: ”Rakennusten korkeusasemaa määritettäessä on noudatettava Uu-
denkaupungin rakennusjärjestystä.” 

 

 
Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunto (10.1.2018) 

Vastine 

AM/s-kaavamääräystä muutetaan seuraavasti: ”Maatilan talouskeskuk-
sen korttelialue, jonka paikallisesti merkittävä pihapiiri tulee säilyttää. Uu-
disrakentaminen ja rakennuksissa suoritettavat korjaus- ja muutostoi-
menpiteet sekä muut ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteut-
taa siten, että pihapiirin maisemallinen ilme säilyy. Alueella on suojeltava 
asuinrakennus. Alueen rakennuspaikalle saa rakentaa täydennysraken-
nuksina maa- ja metsätaloutta sekä matkailua ja kokous- ja koulutustar-
koitusta palvelevia rakennuksia ja oleviin talousrakennuksiin lisätiloja. 
Rakennusten kokonaiskerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 500 
m2. Suojeltavan rakennuksen kerrosala sisältyy kokonaiskerrosalaan.” 

Kaavaselostuksen kappaleita 2.2 Suunnittelutilanne, ”Vanha rakennus-
kanta” sekä 4.3 Ranta-asemakaavan vaikutukset, ”Rakennettu kulttuu-
riympäristö ja muinaismuistot” tarkennetaan rakennusinventointien tu-
losten osalta. 
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Pasi Lappalainen, dipl.ins. 

 

 

 

Liite 1. Lähiympäristön rakennuskanta (Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, 
Maanmittauslaitos, VTJ/VRK 6/2015) 
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