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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 

ISO-PIRKHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 

 

Kaavan laatijan eriävä mielipide 6.8.2018 päivättyyn ranta-asemakaavaan 

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3 (päivätty 30.3.2016), joka 

on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 4.1.–5.2.2018, on laadittu siten, 

että sillä on mahdollisuus tulla lähes sellaisenaan hyväksytyksi Uuden-

kaupungin kaupungin hallinnollisessa käsittelyssä. Kaupunginarkkitehti 

Leena Arvela-Hellénin vaatimat muutosesitykset hyväksyttäväksi esitet-

tävään kaavaratkaisuun eivät ole sellaisia, että niitä olisi välttämätöntä 

toteuttaa ja että ne mitenkään edistäisivät maanomistajien yhdenver-

taista kohtelua. 

Kaavan laatijana jätänkin eriävän mielipiteen kaupunginarkkitehdin esit-

tämästä viimeisestä muutosvaatimuksesta, joka koskee RM-kortteleita 

25, 31 ja 32, ja vaatimuksen perusteluihin. Kaupunginarkkitehdin vaati-

muksesta rakennusoikeutta on vähennetty näissä kortteleissa yhteensä 

360 kerrosneliömetriä. Samassa yhteydessä kaavassa sallittujen loma-

asuntojen lukumäärää on vähennetty. 

Vaatimuksen perusteluiksi kaupunginarkkitehti on esittänyt maanomista-

jan kanssa käydyn neuvottelun yhteydessä muun ohella, että on toden-

näköistä, että Varsinais-Suomen ELY-keskus valittaa Uudenkaupungin 

kaupunginvaltuuston päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, jos kaavassa 

osoitetaan rakennusoikeutta siten, kuin 30.3.2016 laaditussa kaavaehdo-

tuksessa on ollut. 

Eriävää mielipidettä perustelen seuraavasti: 

ELY-keskuksen toimivalta kaavoitusasioissa 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuli Sipilän hallituksen aikana voimaan 

1.5.2017 alkaen eräitä muutoksia. Muutosten tavoitteena oli edistää kaa-

voituksen ja rakentamiseen liittyvien lupien sujuvoittamista sekä vähen-

tää kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä. Samassa yhtey-

dessä ELY-keskusten kuntien alueidenkäytön suunnittelua koskeva oh-

jaustehtävä poistettiin. Lakimuutoksen jälkeen (MRL 18 §) ELY-keskuksen 

valvontavastuulle jäi huolehtia, että kaavoituksessa huomioidaan vaiku-

tuksiltaan valtakunnalliset ja merkittävät maakunnalliset asiat. 
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Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3:n (kaavaehdotus 

30.3.2016) vaikutukset ovat kauttaaltaan vähäisiä ja nekin ainoastaan 

paikallisia. ELY-keskuksella ei näin ollen ole lakiin perustuvaa muutoksen-

hakuoikeutta Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutokseen. 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin viime vuoden keväänä hyväksytyt muu-

tokset korostavat kansalaisten (kuntalainen, luottamushenkilö, viranhal-

tija) ja järjestöjen roolia kaavoituksen seurannassa ja siihen vaikuttami-

sessa. Muutoksen jälkeen ELY-keskuksen tehtävänä kaavoitusasioissa ei 

ole muun muassa ottaa kantaa enää kansalaisten yhdenvertaiseen koh-

teluun liittyviin kysymyksiin. 

Lakimuutoksen jälkeen yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

onkin erittäin tärkeää, että ELY-keskuksen voimavaroja kohdennetaan 

tarkoituksenmukaisella tavalla juuri sellaisiin kysymyksiin, joilla on aidosti 

merkittävää valtakunnallista ja maakunnallista merkitystä. Lakiin tehty 

muutos on merkittävä, ja se korostaa ja vahvistaa kaupungin toiminta-

edellytyksiä itsenäiseen päätöksentekoon ja vastuun ottamiseen.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki 18 § 

Vanha laki   Laki 1.5.2017 alkaen 

 

 

Rakentamisen määrän väheneminen ja vapaan rannan lisääntyminen ranta-asemakaavan 

muutoksessa 

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutokseen on ryhdytty pääasiassa 

elinkeinopoliittisin perustein. Maanomistaja on hyväksynyt, että kaava-

alueen kokonaisrakennusoikeutta voidaan kaavamuutoksessa tarvitta-

essa vähentää, jos rakennusoikeus on paremmin hyödynnettävissä liike-

toiminnassa. Näin on myös toimittu. 

Kaavaehdotusvaiheessa (30.3.2016) kokonaisrakennusoikeuden vähen-

nys oli 230 m2. Kaupunginarkkitehdin muutosvaatimus vähentää kaava-

alueen kokonaisrakennusoikeutta 590 kerrosneliömetriä, mikä selviää yk-

sityiskohtaisesti kaavaselostuksesta ja sen liitteestä 1 (Asemakaavan 

seurantalomake). 
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Ranta-asemakaavan muutoksessa vapaan rannan osuus kaava-alueella 

lisääntyy noin 1 220 metristä (39.5 %) noin 1 320 metriin (44.1 %). Va-

paan rannan osuudesta on karttaesitys kaavaselostuksen sivulla 24. 

Suunnitellun rakentamisen määrä suhteessa Uudenkaupungin uuteen rakennusjärjestykseen 

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 

12.6.2018 uuden rakennusjärjestyksen, joka on tulossa voimaan elokuun 

2018 aikana. Uusi rakennusjärjestys mahdollistaa RA-rakennuspaikoille 

rakennusoikeutta 200 kerrosneliömetriä (ennen 150 m2), kun rakennus-

paikan koko on yli 3 000 m2. 

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos on laadittu vanhan, vuonna 

2002 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen pohjalta. Jos ranta-asema-

kaavan muutos hyväksyttäisiin Uudenkaupungin kaupunginvaltuustossa 

kaupunginarkkitehdin muutosvaatimusten mukaisesti, kaavamuutos olisi 

jo heti hyväksymishetkellä pahasti ristiriidassa uuden rakennusjärjestyk-

sen kanssa. 
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