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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa kaavan tavoitteet sekä sen, mi-

ten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Heinkarin alueella Mannerveden rannalla. Alue si-

jaitsee noin 3,5 kilometriä Pyhärannan kuntakeskuksesta pohjoiseen. Suun-

nittelualue sijaitsee kiinteän tieyhteyden päässä. 

Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 631-401-2-32 Maijala, 631-401-2-33 Kiu-

lukka ja 631-401-2-34 Ritvanranta. Maijalalla todellista rantaviivaa on noin 

60 metriä ja mitoitusrantaviivaa noin 55 metriä, Kiulukalla noin 210 m ja 

180 m, ja Ritvanrannalla noin 55 m ja 50 m. Kiinteistöt ovat yksityisessä 

omistuksessa. Kiinteistörekisterin tietojen mukaan: 

 

RN:o Nimi Pinta-ala ha Mitoitusrantaviiva m Kiinteistötunnus 
2:32 Maijala 0,8 55 631-401-2-32 
2:33 Kiulukka 0,2 180 631-401-2-33 
2:34 Ritvanranta 0,8 50 631-401-2-34 

 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus (rajattu keltaisella): 

 

 

 

Suunnittelualue ilmakuvassa: 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue muodostuu kiinteistöistä 631-401-2-32 Maijala, 631-

401-2-33 Kiulukka ja 631-401-2-34 Ritvanranta. Kaavamuutosalueen 

pinta-ala on yhteensä noin 1,8 hehtaaria. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on melko tasaista, metsäistä ranta-aluetta. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakennettu, ja siellä on loma-asutusta. Suunnittelualu-

een lounaispuoleisessa naapurustossa on vakituista asutusta.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 

2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueiden-

käyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-

teista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden aluei-

den ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä 

sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-

kaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maa-

kuntakaavaa. 
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Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Maakuntakaavakartta 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista alu-

etta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). 

 

Alue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2, eli 5-7 lay/km ja 

40 % vapaata rantaa. 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-

maakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakuntahallitus on päätök-

sellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on 

saanut lainvoiman. Kaavamuutosalueelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaa-

kuntakaavassa. 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti vaihemaakuntakaavassa: 
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Lähde: Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Pyhärannan rantayleis-

kaava, joka on hyväksytty 17.10.2005 ja tullut voimaan 23.2.2006. 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti rantayleiskaavassa: 
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Suunnittelualue on merkitty rantayleiskaavassa pääosin loma-asuntoalu-

eeksi (RA-1). Alueen kaakkoiskulmassa on vähäinen alue maa- ja metsäta-

lousaluetta (M-1). 

 

 

  

 

 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa eikä asemakaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Pyhärannan kunnassa on voimassa 13.10.2014 voimaan tullut rakennusjär-

jestys. 

Rakennusjärjestyksen mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella rakennus-

paikalle rakennettavan asuinrakennuksen kerrosala saa olla 10 % raken-

nuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 450 k-m². Rakennuspaikalle saa 

lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. 

Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa olla enintään yksi yksiasuntoinen 

loma-asunto ja mikäli tarkoituksenmukaista, vierasmaja enintään 25 k-m². 

Näiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 80 m². Erillisen saunara-

kennuksen kerrosala saa olla enintään 25 m². Rakennuspaikalle on myös 

mahdollista rakentaa tarvittavia talousrakennuksia sekä venevajan, jonka 

kokonaisala saa olla enintään 30 m². Yhteensä rakennusoikeutta rakennus-

paikalla on 140 m². 

Rakennusjärjestyksessä ei ole määräyksiä vakituisen asunnon rakentami-

sesta ranta-alueelle. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteri-

kartta- ja peruskarttarasteriaineistoja. 

2.2 Tavoite 

Laadittavan rantayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Maijalan ja 

Ritvanrannan käyttötarkoitus kaavassa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi 
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(AP-1), jossa rakennuspaikkakohtainen enimmäisrakennusoikeus on 240 

kerrosneliömetriä. 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 

• Sosiaaliset vaikutukset 

• Taloudelliset vaikutukset 

• Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-

den toimialaa kaava koskee. 

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 

• suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomista-

jat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

• Pyhärannan kunnan hallintokunnat: tekninen toimi, rakennusval-

vonta, palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja va-

paa-aikatoimet 

• viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen 

liitto 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Marraskuu 2018: Rantaosayleiskaavan muutoksen vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

täville yhdessä kaavan valmisteluaineiston (luon-

noksen) kanssa kunnanvirastossa sekä internet-si-

vuilla, ilmoitus kunnan ilmoituslehdissä, tiedoksi 

kaavatyön osallisille. Aineisto pidetään kunnassa 

nähtävillä 30 päivää, jonka aikana osalliset saavat 
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lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä, jotka ote-

taan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaava-

luonnoksesta kunta pyytää tarvittavat lausunnot vi-

ranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Helmikuu 2019: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-

tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 

siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-

moituslehdissä, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 

muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-

sesta kunta pyytää tarvittaessa lausunnot viran-

omaisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Toukokuu 2019: Kunnan hyväksymispäätös. Hyväksymistä koske-

vasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hal-

linto-oikeuteen. 

 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 010 583 0950, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Maiju Kähärä  

puh. 050 470 4620, maiju.kahara@nostoconsulting.fi 

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Pyhärannan kunta: 

kunnanjohtaja Harri Hiitiö 

puh. 044 738 3413, harri.hiitio@pyharanta.fi 

 

rakennustarkastaja Olli Lahtonen 

puh. 044 738 3417, olli.lahtonen@pyharanta.fi  

Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta 

 

mailto:harri.hiitio@pyharanta.fi
mailto:olli.lahtonen@pyharanta.fi
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6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 


