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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 
Kittamaan ranta-asemakaavan muutos 

 

Viranomaisneuvottelu luontoarvoista 

Aika 4.4.2018, klo 9.30 – 10.45 

Paikka Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku 

Läsnä Pirjo Uusi-Uola  Varsinais-Suomen ELY-keskus  

 Olli Mattila  Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 Leena Arvela-Hellén Uudenkaupungin kaupunki 

 Annakaarina Lamminpää Uudenkaupungin kaupunki 

 Johan Elfving  maanomistaja 

 Lars Tötterman  maanomistaja 

 Pasi Lappalainen  Nosto Consulting Oy, kaavan laatija 

 Tanja Konstari   Nosto Consulting Oy (siht.) 

1. Järjestäytyminen 

Päätettiin, että Olli Mattila toimii puheenjohtajana ja konsultti laatii muis-

tion. 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin konsultin toimittaman esityslistan mukainen työjärjestys. 

3. Luontoarvojen huomioiminen kaavassa 

Viranomaisneuvottelu koski kaava-alueella olevia luontoarvoja ja niiden 

huomioimista kaavamuutoksessa. Neuvottelumateriaaleja olivat Kitta-

maan ranta-asemakaavan muutoksen 7.12.2015 päivätty kaavaluonnos 

sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 13.2.2018 antama lausunto kaa-

valuonnoksesta. 

Olli Mattila totesi, että kaava-alueelta laadittu luontoselvitys ei ole riittävä 

siltä osin, että selvityksestä puuttuvat tiedot kaava-alueella esiintyvästä 

uhanalaisesta lajista. Muilta osin luontoselvitys on riittävä. 

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa Mustanmaanniemeen on osoi-

tettu 12 loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Ranta-asemakaavan muutos-
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luonnoksessa on laajennettu rakennuspaikkoja taustamaastoon, yhdis-

tetty osa rakennuspaikoista sekä siirretty osaa rakennuspaikoista. Kaava-

luonnoksessa Mustanmaanniemeen on esitetty 10 rakennuspaikkaa. 

Mattilan mukaan kaikki Mustanmaanniemen rakennuspaikat olisi hyvä en-

sisijaisesti siirtää mahdollisuuksien mukaan muualle. Jos rakennuspaik-

koja ei ole mahdollista siirtää ja Mustanmaanniemen alueelle laaditaan 

kaavamuutos, tulee alueelta laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen 

Natura-arvio. 

Keskusteltiin vaihtoehdosta, että Mustanmaanniemen voimassa olevan 

ranta-asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja ei muutettaisi. Vaikkei 

voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja muutet-

taisi kaavassa, tulee Natura-arvion tarveharkintaa joka tapauksessa tar-

kentaa lintudirektiivin perusteella suojellun Lautveden Natura-alueen 

(FI0200044) sekä alueella esiintyvän uhanalaisen lajin huomioimisen 

osalta, jos alue on mukana kaavamuutoksessa. Mattilan mukaan ei ole 

myöskään todennäköistä, että valtio lunastaisi olemassa olevien raken-

nuspaikkojen aluetta. 

Mattilan mukaan joissain tapauksissa voidaan myös toimia siten, että ra-

kentamisajankohtaa rajoitetaan kaavassa uhanalaisen lajin pesintäajan 

ulkopuolelle. 

Pirjo Uusi-Uola totesi, että Mustanmaanniemen rakennuspaikat ovat pie-

niä ja ne sijoittuvat melko alavalle paikalle. Mikäli rakennuspaikkoja siir-

retään, voisi rakennuspaikkoja olla lukumäärällisesti vähemmän ja vas-

taavasti rakennuspaikat voisivat olla nykyistä suurempia. 

Sovittiin, että kaavan laatija selvittää, onko Mustanmaanniemen raken-

nuspaikkoja mahdollista siirtää muille alueen maanomistajien omistuk-

sessa oleville palstoille. 

Todettiin, että voisi harkita Mustanmaanniemen eriyttämistä kaavamuu-

tostyöstä omaksi hankkeekseen. 

4. Mahdolliset muut asiat 

ELY-keskus pitäytyy muiden asioiden osalta lausunnossa esittämissään 

kannanotoissa. 

5. Neuvottelun päättäminen 

Neuvottelu päätettiin klo 10.45. 

 

 

Tanja Konstari 

 

JAKELU Läsnäolijat 


