
LAUSUNTO UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGILLE KITTAMAA 2:N RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA JA 
LAAJENNUKSESTA (M 227/15.12.2017) 

Asia Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu pyytää Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Kittamaa 2:n ranta-
asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Kaava-alue sijaitsee Pitkäluodon Kittamaassa n. 6 km Uu-
denkaupungin keskustasta etelään. 

 
 Kaavan tavoitteena on suunnitella uudelleen omarantaisten lomarakennuspaikkojen sijainnit ja rakennus-

alat, sekä suunnitella jo rakennettujen ja uusien rakennuspaikkojen kerrosalat vastaamaan rakennusjärjes-
tyksen mahdollistamien kerrosalamääriä. Edelleen tarkoitus on muuttaa korttelin 1 lomarakennuspaikat 5 ja 
6, korttelin 2 lomarakennuspaikka 1 sekä korttelin 4 lomarakennuspaikat 4 ja 5 omarantaisiksi vakituisen 
asumisen rakennuspaikoiksi sekä siirtää korttelista 12 yksi lomarakennuspaikka korttelin 4 pohjoispuolelle 
omarantaiseksi lomarakennuspaikaksi sekä muuttaa Palomustantien sitova merkintä ohjeelliseksi kaava-
muutoksen alueella. 

 
 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 28,7 hehtaaria ja kaavan laatijan ilmoittamaa rantaviivaa noin 810 met-

riä. Alueella on voimassa Vakka-Suomen maakuntakaava (YM 20.3.2013), sekä Uudenkaupungin yleiskaa-
va (Turun ja Porin lääninhallitus 25.8.1994) jolla ei ole kaikilta osiltaan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoi-
tettuja oikeusvaikutuksia, muun muassa puutteellisen kantatilaselvityksen johdosta. Näiden lisäksi alueella 
on vahvistettu Kittamaan ranta-asemakaava (8.1.1992). 

 
 Yleiskaavassa alue kuuluu osa-alueeseen I, jolla loma-asutuksen mitoituksena on 4 loma-asutusyksikköä 

rantaviivankilometriä kohden tai 1 loma-asutusyksikkö 3 ha:n maa-aluetta kohti siten, että pienempi luku-
määrä on tilan enimmäisrakennusoikeus. Rantaviivasta 60 % tulee jättää vapaaksi. Kittamaan ranta-
asemakaavassa M-1 alueilla ei ole rakennusoikeutta ja M-2 alueilla sallitaan ainoastaan maatilataloutta pal-
velevat rakennukset ja rakenteet. 

 
 Kaavaselostuksessa todetaan, että kaavoituksessa olevat vaihtoehdot ovat 1) 0-vaihtoehto, jonka mukaan 

muutosta ei tehdä, jolloin kaavoitetulla alueella rakennettaisiin voimassa olevan kaavan mukaisesti, sekä 2) 
A-vaihtoehto, jolloin kaavamuutos toteutettaisiin.  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kittamaa2 ranta-asemakaavamuutoksen suunnittelualueen sijainti maakuntakaavassa ja ranta-

asemakaavan muutoskartta      
 
 Kaava-alueen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: http://bit.ly/2EJKMb3 
 
Valmistelija LN/em 
 
Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää antaa Uudenkaupungin Kittamaa 2:n ranta-asemakaavan muutoksesta seuraa-

van lausunnon: 
 
 Varsinais-Suomen liitto toteaa, että kannattaa kaavoituksessa 0-vaihtoehtoa, jossa edetään voimassa ole-

van asemakaavan mukaan.  
 

http://bit.ly/2EJKMb3


 Varsinais-Suomen liitto ei ota kantaa pysyvän asutuksen rakennuspaikkojen kaavoittamiseen loma-
asutuksen sijaan, mikäli pysyvän asutuksen lisäämisessä huomioidaan vapaan ja yhtenäisen rantaviivan 
maksimointi. Sen sijaan liitto näkee, että voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on ranta-alueille määri-
telty M-1 -merkinnän kautta rakennuskielto eikä liitto näe painavia syytä näiden alueiden avaamiseen raken-
tamiselle. Tällainen tilanne syntyy kaavaehdotuksen kaava-alue 2:n kohdalla.  

 
 Voimassa olevan ranta-asemakaavan laadintamittakaava on 1: 4000 ja käsillä olevan ranta-

asemakaavaehdotuksen mittakaava on 1:2 000. Tästä syystä on vaikeaa tehdä vertailua, miten paljon va-
paan rantaviivan määrä muuttuu voimassa olevan ranta-asemakaavan tilanteesta.  

 
 Kaavadokumenteista ei yksiselitteisesti voi todeta perusteita sille, että ainoastaan A-vaihtoehdossa voitai-

siin turvata mahdollisimman yhtenäisen rakentamattoman rannan säilyminen (kaavaselostus s. 11). Raken-
nuspaikkalaskennalla (s.13) tarkastellaan loma-asutusyksikköjen määrää, mutta siitä ei löydy indikaatiota 
siitä, että jäljelle jäävä vapaa rantaviiva olisi yhtenäistä. 

 
 Lausunto lähetetään: Uudenkaupungin kaupunki  
 Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 _____ 
 
Lisätietoja erikoissuunnittelija, virkistys ja tutkimus, Lasse Nurmi, p. 040 543 5473, etunimi.sukunimi@varsinais-

suomi.fi 
 

mailto:etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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Viite: Lausuntopyyntönne 15.12.2017

Kittamaan ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, luonnos

Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausuntoa Kittamaan ranta-asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen luonnoksesta, joka on päivätty 7.12.2015. 
Kaavahankkeesta ei ole pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua. 
Pienennös kaavakartasta on lausunnon liitteenä. 

Kaavahanke

Kaavaselostuksen mukaan kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella uudelleen 
omarantaisten lomarakennuspaikkojen sijainnit ja rakennusalat sekä suunnitella jo 
rakennettujen ja uusien rakennuspaikkojen kerrosalamäärät vastaamaan 
rakennusjärjestyksen mukaisia ja ranta-asemakaavoissa hyväksyttyjä kerrosaloja. 
Tarkoitus on muuttaa viisi lomarakennuspaikkaa vakituisiksi rakennuspaikoiksi ja 
siirtää yksi rakennuspaikka toisen korttelin yhteyteen sekä muuttaa ohjeelliseksi 
Palomustantien sitova merkintä.

Suunnittelutilanne

Maakuntakaava

Alueella on voimassa 20.3.2013 vahvistettu Vakka-Suomen maakuntakaava. 
Suunnittelualue on siinä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä 
matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). Osa suunnittelualueesta (alue 
2 ja 4) rajoittuu Natura 2000 lintuvesien suojeluohjelmaan "Lautvesi FI0200044".

Yleiskaava

Uudenkaupungin yleiskaava on vahvistettu 25.8.1994. Suunnittelualueelle on 
yleiskaavassa osoitettu loma-asuntoaluetta (RA) sekä maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta (M). Rantarakentamisen osalta suunnittelualue kuuluu 
yleiskaavan mitoituksen osa-alueeseen I, jossa loma-asuntorakentamisen 
mitoituksena käytetään 4 loma-asuntoa rantakilometriä kohti, ellei alueen pinta-ala 
edellytä pienempää mitoitusta ja rantaviivasta vähintään 60 % tulee jättää 
rakentamisesta vapaaksi. 

Ranta-asemakaava

Kaavamuutosalueelle on 8.1.1992 vahvistettu Kittamaan ranta-asemakaava.

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1371543
https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1371543
mailto:kirjaamo@uusikaupunki.fi
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Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kannanotot

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavoituksen tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteuttamista. Kittamaan kaavaselostuksen kohtaan "Suunnittelutilanne" tulee 
lisätä alaotsikko "Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet". Vuonna 2008 
hyväksytyissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on 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." 
Kaavahanketta koskevat 1.4.2018 lähtien uudet valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). 

Kaavaratkaisusta ja rakentamisesta vapaa ranta

Kaavaselostuksessa todetaan, että rakennuspaikkojen määrä pysyy 
kaavamuutoksella samana eikä rakentamattoman rannan pituus muutu 
kaavamuutoksella. ELY-keskus ei täysin voi yhtyä näihin väittämiin. 

Kaavaselostuksen sivun 13 taulukon mukaan alueen tiloilla olisi rantaviivan 
perusteella rakennusoikeutta 8,72 loma-asuntoyksikköä (lay) ja kaavassa näille on 
osoitettu 30 lay. Ainakaan tämä laskelma ei puolla rakennusoikeuksien tai loma-
asuntojen lisäämistä. Rakentamisesta vapaaseen rantaan on tehty muutoksia 
siirtämällä kaksi rakennuspaikkaa umpeenkasvaneen Heilonperän rannalta (alue 
4) Harmaavuoron jyrkänteelle (alue 2) ja Mustamaan etelärannalle (alue 4) sekä 
poistamalla vapaa ranta nykyisen kaavan kortteleiden 1 ja 2 väliltä. 
Rakentamisesta vapaa ranta vähenee myös siten, että uudet rakennuspaikat 
(esim. 16/rp1, 20/rp10) käyttävät rantaa huomattavasti enemmän kuin nykyisen 
kaavan rakennuspaikat. Selostukseen on tarpeen lisätä laskelma ja karttaesitys 
kaavamuutosalueen mitoitusrantaviivasta ja rakentamisesta vapaasta rannasta 
sekä verrata muutosta nykyiseen kaavaan.

Loma-asuntojen rakennuspaikkojen enimmäiskerrosala on Uudenkaupungin 
rakennusjärjestyksessä 150 m2. Muutosluonnoksessa on esitetty kuudelletoista 
rakennuspaikalle 170 m2 (RA-3 ja RA-5) ja yhdelle rakennuspaikalle 240 m2 (RA-
4). Kun lisäksi esitetään kolme vakituisen asumisen rakennuspaikkaa (AO-2), 
yhteensä 1500 k-m2, kaavamuutoksella lisätään rakennusoikeutta 2365 k-m2. 
Suurelle rakennusoikeuden lisäykselle ja AO- rakennuspaikkojen osoittamiselle ei 
selostuksessa ole esitetty riittäviä perusteluja. Tarvitaan myös tarkastelu 
lisärakentamisen maisemaan sopivuudesta. ELY-keskus katsoo, että kolmen 
loma-asunnon osoittaminen vakituisiksi asunnoiksi hajauttaa 
yhdyskuntarakennetta. On myös tarpeen tarkastella rakennuspaikkojen 
rakennuskelpoisuutta, joka on kyseenalaista alle kahden metrin korkeuskäyrän 
olevilla rakennuspaikoilla. 

ELY-keskus pitää maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta ongelmallisena 
myös sitä, että yhdelle rakennuspaikalle sallitaan kaksi loma-asuntoa ja yhdelle 
rakennuspaikalle kaksiasuntoinen loma-asunto. Esim. muutosluonnoksen yhden 
rakennuspaikan kortteli 14 pitäisi käyttämänsä rantaviivan ja rakennusoikeutensa 
puolesta olla laskelmissa kaksi loma-asuntoyksikköä (lay); taulukon mukaan sen 
rakennusoikeus on kuitenkin vain 0,68 lay.

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1371543
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Luonnonsuojelu

ELY-keskus katsoo, että kaavaa varten laadittu luontoselvitys ei nykyisellään ole 
riittävä kaavan luontovaikutusten arvioimiseksi. Luontoselvityksestä puuttuvat 
tiedot alueella esiintyvästä uhanalaisesta lajista, eikä sitä myöskään ole huomioitu 
kaavassa eikä kaavan vaikutusten arvioinnissa. ELY-keskuksen lausunnon 
liitteenä tiedot lajista (Liite 1).  ELY-keskus katsoo lisäksi, että selostuksessa 
esitetty Natura-arvion tarveharkinta ei ole riittävä. Tarveharkinnassa ei ole 
huomioitu rantarakentamisen ja sen myötä lisääntyvän virkistyskäytön 
aiheuttamaa häiriövaikutusta alueen suojeluperusteille. Lautveden Natura-
alue (FI0200044) on suojeltu lintudirektiivin perusteella ja sen suojeluperusteena 
on alueella esiintyvät lintudirektiivin liitteen I linnut sekä säännöllisesti esiintyvät 
muuttolinnut.  ELY-keskus katsoo, että kaavaa varten vaihtoehdossa A on 
toteutettava luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen asianmukainen Natura-arvio 
lausuntomenettelyineen. Arvioinnissa on myös huomioitava yhteisvaikutukset, 
esim. jo olemassa oleva vapaa-ajan asutus, pysyvä asutus ja virkistyskäyttö. 

Kaavaselostusta on tarpeen täydentää lisäämällä karttaesitys, jossa näkyy 
Lautveden Natura-alueen sijainti.

Muita huomioita

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

Lopuksi

ELY-keskus katsoo, että kaavahankkeesta tulee järjestää viranomaisneuvottelu 
alueen luontoarvojen takia.

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Pirjo Uusi-Uola

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Liite Kittamaan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, luonnos 7.12.2015

Tiedoksi sähköpostitse
Uusikaupunki: kirjaamo@uusikaupunki.fi; annakaarina.lamminpaa@uusikaupunki
Varsinais-Suomen maakuntamuseo: museokeskus@turku.fi
Varsinais-Suomen liitto: kirjaamovsl@varsinais-suomi.fi
ELY-keskus: olli.mattila@ely-keskus.fi

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1371543
mailto:kirjaamo@uusikaupunki.fi
mailto:annakaarina.lamminpaa@uusikaupunki
mailto:museokeskus@turku.fi
mailto:kirjaamovsl@varsinais-suomi.fi
mailto:olli.mattila@ely-keskus.fi
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Liite Kittamaan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, luonnos 7.12.2015
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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Hallinto-ja kehittämiskeskus

Kaupunkisuunnittelu

.y')'//<?, i ^.. ti/
Mielipide / huomautus
kaavaluonnoksesta

Kaavan nimi

Alue, jota
huomautus
Koskee

Olen

tyytymätön,
koska

Ehdotukseni

muutokseksi
on seuraavaa

Kittamaa 2 ranta-asemakaava
kaavatunnuj

213-RAK1253?

Alue 4

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitut tavoitteet
eivät toteudu alueen 4 osalta.

Luonnonympäristölle aihutuvat vaikutukset on arvioitu
riittämättömästi.

Liitteessä 1. perustelut.

Tehdään luonnonsuojelulain mukainen ns. Natura-vaikutusten an/iointi.

Alueelle laaditaan uusi kaava-luonnos, 4-6 rakennuspaikka, liittessä 1
edotetulla tavalla tai kaavamuutos toteutetaan muilta osin kuten
luonnoksessa esitetään, paitsi rakennuspaikkaa 10 ei muodosteta ja ko.
alue säilyy M alueena kuten voimassa olevassa kaavassa tai voimassa
olevaa kaavaa ei muuteta.

Tarvittaessa Jatkakaa lisäsivuilla

Sivuia yhteensä z kpl

Liitteitä kpl

Päiväys

Allekirjoitus
Nimen selvennys

Osoite

Puhelin

14. 1.2018

Minna Hietikko

Rastaskuja 3, 21250 Masku

Kotlin0405647172 Työhön

Haluan, että minulle lähetetään tieto. kun valtuusto on hyväksynyt kaavan (rasti ruutuun)
Kiellän henkilötietolain 30 S:n nojalla luovuttamasta tietojani

Palautus Uudenkaupungin kaupunki
Hallinto- ja kehittämiskeskus
Kaupunkisuunnittelu
PL 20

23501 Uusikaupunki
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Liite l.

Luonnoksessa sanotaan; "Rakentaminen tulee tukeutumaan olemassa olevaan rakenteeseen. Ranta-
asemakaavan muutos ja laajennus laaditaan siten, että luodaan edellytykset terveelliselle,
turvalliselle ja viihtyisälle asuinympäristölle ja lisäksi niin, että suunniteltu uudisrakentaminen ja
muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Luonnonsuojelu, maisema-
arvot, virkistystarpeet ja vesiensuojelu sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan
huomioon ja ranta-alueille jätetään riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.'

Vesitän, maaston ja luonnon ominaispiirteitä ei ole otettu huomioon,
erityiset! luonnoksen rakennuspaikan nro. 10 osalta.

Rakennuspaikan ranta ja sen edustan vesialue, on eittäin matalaa ja hyvin movikkoista kymmenien
metrien etäisyydelle rannasta. Mustanmaanniemen rannat ovat kauttaaltaan loivia, matalia ja
ruovikkoisia.

Kelvollisen mökkirannan rakentaminen kyseisen rakennuspaikan osalta tulee vaatimaan mittavaa
vesirakentamista.

Rakennuspaikka 10 on myös alueen reunimmaisin rakennuspaikka Mustanmaanpuhdin puolella.
Ko. rakennuspaikalle rakentaminen aiheuttaa myös, että luonnonsuojelun näkökulma jää
toteutumatta (mahdollisimman yhtenäinen rakentamaton rantaviiva), ja linnustolle tärkeän
ruovikkoisen lahden erittäin merkittävä pieneminen (tuhoutuminen).

Myös muutamien muiden rakennuspaikkojen kohdalla on sama tilanne. Ranta on loiva, matala ja
pitkälle ruovikkoitunut. Käyttökelpoista rantaa, veneilyn tai uimisen mahdollistavaa, ei oikeastaan
ole yhdenkään rakennuspaikan edessä. Koko Mustanmaanniemen osalta tulee olemaan
haasteellista mittavien ruoppausmassojen käsittely (pienet rakennuspaikat, ei sopivia läjitysalueita,
vesialueelle läjittäminen? ) Rakentamisen seurauksena, alueen rantamaisema tulee muuttumaan
huomattavasti ja rantojen kunnostaminen käyttökelpoisiksi tulee vaikuttamaan haitallisesti alueen
vesiekosysteemiin useiden vuosien (vuosikymmenien) ajan.

Mielestäni aluee kaavoitus aikaisemmin, samoin kun kaavan muutos nyt, on toteutettu yksinomaan
alueen maanomistajien etujen mukaisena. Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet
huomioiden, alueelle on kaavoitettu liian monta rakennuspaikkaa. Katsoisin alueelle sopivaksi 4-6
rakennuspaikkaa, seuraavasti; kiinteistöt 1:653 ja 1:654 yksi omarantainen loma-asunnon
rakennuspaikka, 1:656 2 rakennuspaikaa ja 1:655 Heilonperänpuoleiselle ranta-alueelle 1-2
rakennuspaikka. Rakennuspaikkoijen vähentäminen olisi luonnon etujen mukaista sekä varmastikin
myös alueen tulevien loma-asukkaiden edun mukaista Vähentämällä rakennuspaikkoja ja niiden
kokoa kasvattamalla, alueelle tulisi viihtyisämpiä, rauhallisempia ja vähemmän luontoa
kuormittavia loma-asuntopaikkoja.

Toisin sanoen, rakentamisen toteumessa voimassa olevan kaavan tai luonnoksen mukaisena,
alueen "kantokyky" ylittyy ja rantarakentamisesta aiheutuu merkittävää haittaa alueen
ekosysteemille.

Näen että kaavoimshankkeella on merkiuävää vaikutusta luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi
vesistö- alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon, joten alueella olisi tarpeellista tehdä
luonnonsuojelulain mukainen ns. Natura-vaikutusten arviointi.

Huomioimatta ei myöskään voi jättää rantojen kunnostuksesta aiheutuvaa haittaa Lautveden
vesialueen muille kiinteistöille.
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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Hallinto-ja kehittämiskeskus

Kaupunkisuunnittelu

Mielipide / huomautus
kaavaluonnoksesta

Kaavan nimi
Kittamaa 2 ranta-asemakaava

kaavatunni/s
213-RAK1253 ^

Alue, jota
huomautus
Koskee

Alue 4

Olen

tyytymätön,
koska

Kaavoitettavalla alueella, loma-asuntotonttien välittömässä
läheisyydessä, käytännössä niiden keskellä, sijaitsee
merikotkan pesäpuu. '\/zj-\o^r\^
Alueen 4, M alueen metsä on hakattu ja puustoa on kattavasti-
Jäljellä enää alueen kärjessä sijaitsevilla rakennuspaikoilla.
Alueelle rakentaminen tuhoaa merikotkan asuinympäristön.

Ehdotukseni
muutokseksi

on seuraavaa

Alue tulisi suojella, jotta merikotkan asuinympäristö ei tuhoudu
ja että pesäpaikka säilyy.

Tarvittaessa jatkakaa lisäsivuilla

Sivuja yhteensä l kpl

Liitteitä kpl

Päiväys

Allekirjoitus
Nimen selvennys

Osoite

Puhelin

14. 1.2018

Minna Hietikko

Rastaskuja 3, 21250 Masku

Kotiin0405647l72 |Työhön

Haluan, että minulle lähetetään tieto. kun valtuusto on hyväksynyt kaavan (rasti ruutuun)
Kiellän henkilotietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta tietojani

Palautus Uudenkaupungin kaupunki
Hallinto-ja kehittämiskeskus
Kaupunkisuunnittelu
PL 20
23501 Uusikaupunki
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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 

Hallinto- ja kehittamiskeskus 
Kaupunkisuunnittelu 
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Mielipide / huomautus 
kaavaluonnoksesta 

Kaavan nimi 
Alue, jota 
huomautus 
koskee 
Olen 
tyytymaton, 
koska 

Ehdotukseni 
muutokseksi 
on seuraavaa 

Paivays 
Alleki rjoitus 
Nimen selvennys 

Osoite 
Puhelin 

Kittamaa 2 ranta-asemakaava I 
kaavatunnus 

Alue4 

Alueen maanomistajin tasapuolinen kohtelu kaavoituksesta 
vastaavan viranomaisen taholta ei toteudu. 
Kaavoitettaessa rakennuspaikkoja kiinteiston 1: 126 osalta, 
kaavoittaja ei hyvaksynyt maanomistajan toivetta sijoittaa 
loma-asunnon rakennuspaikka kiinteiston rantaviivan, 
kiinteiston 1 :655 puoleiseen reunaan, vaan rakennuspaikka 
sijoitettiin kiinteiston vastakkaiseen reunaan. Perusteluna oli 
etta vahintaan 60% alueen rantaviivasta tulee sailyttaa 
rakenta mattoma na. 

Kaavamuutos toteutetaan muilta osin kuten luonnoksessa 
esitetaan, paitsi rakennuspaikkaa 10 ei muodosteta ja ko. alue 
sailyy M alueena kuten voimassa olevassa kaavassa. Nain 
ollen aluella sailyy yhtenaista rakentamatonta rantaviivaa ja 
alueen maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti. 

Tarvittaessa jatkakaa lisasivuilla 

Sivuja yhteensa kpl 
Liitteita kpl 
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Haluan, etta minulle lahetetaan tieto, kun valtuusto on hyvaksynyt kaavan Crasti ruutuunl IISZII 
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