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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

PYHÄRANNAN KUNTA 

PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 3 

Kiinteistöt 631-401-2-32, 631-401-2-33, 631-401-2-34 

 

Rantayleiskaavan muutos koskee: 

Kiinteistöjä 631-401-2-32, 631-401-2-33, 631-401-2-34. 

 

Rantayleiskaavan muutoksella muodostuu: 

Maa- ja metsätalousaluetta (M-1), pientalovaltainen asuntoalue 

(AP-1) sekä säilyy yksi loma-asuntojen korttelialue (RA-1). 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Rantayleiskaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Pasi Lap-

palainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen piirtä-

minen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, 

Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos  

ovat olleet nähtävillä __.__.2018 – __.__.2018 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2018 – __.__.2018 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2018 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Heinkarin alueella Mannerveden rannalla. 

Alue sijaitsee noin 3,5 kilometriä Pyhärannan kuntakeskuksesta 

pohjoiseen.  

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

1). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan rantayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa 

kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA-1) vakituisen asunnon 

rakennuspaikoiksi (AP-1), jossa rakennuspaikkakohtainen enim-

mäisrakennusoikeus on 240 kerrosneliömetriä. 
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Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maa-

kunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

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

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

alue on pinta-alaltaan yhteensä noin 1,8 hehtaaria. Maijalalla to-

dellista 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.  

 

Suunnittelualue sijaitsee kiinteän tieyhteyden päässä. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on melko tasaista, vähäpuustoista ranta-aluetta. 

 

 
Vähäpuustoinen pihamaa Maijalassa 

 

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 
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Ritvanrannan varastorakennus kohti koillista 

 

Pyhärannan rantayleiskaavan laadinnan yhteydessä on laadittu 

luontokohteiden inventointi koko oikeusvaikutteisen rantayleiskaa-

van alueelta. Suunnittelualueelta ei havaittu inventoinnin yhtey-

dessä erityisiä luontoarvoja. 

Rakennettu ympäristö 

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

nittelualueen lounaispuoleisessa naapurustossa on vakituista asu-

tusta.  

Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston 

vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-

nallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018.  
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Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 

maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavaa. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Maakuntakaavakartta 

 

 

 



Nosto Consulting Oy  9 (16) 

Pyhärannan kunta: Pyhärannan rantayleiskaavan muutos 3 
Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  2.11.2018 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousval-

taista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittä-

mistarpeita (MRV). 

 

 
Alue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2, eli 5-7 

lay/km ja 40 % vapaata rantaa. 
 
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-

teen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakunta-

hallitus on päätöksellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan 

voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kaavamuutosalu-

eelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa. 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti vaihemaakuntakaavassa: 

 
Lähde: Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava 
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Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Pyhärannan 

rantayleiskaava, joka on hyväksytty 17.10.2005 ja tullut voimaan 

23.2.2006. 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti rantayleiskaavassa: 

 

 
Suunnittelualue on merkitty rantayleiskaavassa pääosin loma-

asuntoalueeksi (RA-1). Alueen kaakkoiskulmassa on vähäinen alue 

maa- ja metsätalousaluetta (M-1). Suunnittelunalueen ulkopuoli-

nen lounaispuoleinen alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuinalu-

eeksi (AP). 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa eikä ase-

makaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Pyhärannan kunnassa on voimassa 13.10.2014 voimaan tullut ra-

kennusjärjestys. 

Rakennusjärjestyksen mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella 

rakennuspaikalle rakennettavan asuinrakennuksen kerrosala saa 

olla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 450 k-

m². Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen 

liittyviä talousrakennuksia. 

Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa olla enintään yksi yksi-

asuntoinen loma-asunto ja mikäli tarkoituksenmukaista, vieras-

maja enintään 25 k-m². Näiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla 

enintään 80 m². Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla 

enintään 25 m². Rakennuspaikalle on myös mahdollista rakentaa 

tarvittavia talousrakennuksia sekä venevajan, jonka kokonaisala 

saa olla enintään 30 m². Yhteensä rakennusoikeutta rakennuspai-

kalla on 140 m². 

Rakennusjärjestyksessä ei ole määräyksiä vakituisen asunnon ra-

kentamisesta ranta-alueelle. 

Luontoinventointi 

Pyhärannan rantayleiskaavan laadinnan yhteydessä on laadittu 

luontokohteiden inventointi (1998, Leena Lehtomaa ja Outi Talvia). 

Inventoinnissa luokiteltiin luonnonsuojelulain nojalla suojellut alu-

eet, luonnonsuojelulailla suojeltaviksi esitettävät alueet, metsä-

lailla ja vesilailla suojeltaviksi esitettävät alueet sekä muut paikal-

lisesti arvokkaat alueet. Selvityksen laadinnassa kiinnitettiin eri-

tyistä huomiota rakentamattomiin aluekokonaisuuksiin. 

Suunnittelualueelta ei havaittu erityisiä luontoarvoja. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen kiinteis-

törekisterikartta- ja peruskarttarasteriaineistoja. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Kaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Rantayleiskaavan muutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle yk-

sityisten maanomistajien aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2018. Lisäksi osalli-

sille ilmoitetaan vireilletulosta kirjeitse. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma (liite 1) sekä 2.11.2018 päivätty kaavaluonnos ovat 

olleet yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2018. 

Kaavaehdotus 

Pyhärannan kunnanhallitus on käsitellyt __.__.2018 päivätyn kaa-

vaehdotuksen kokouksessaan __.__.2018 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2018. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Yleiskaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa rantayleiskaavassa 

loma-asuntoalueeksi.  

Laadittavan rantayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa 

Maijalan ja Ritvanrannan käyttötarkoitus kaavassa pientaloval-

taiseksi asuntoalueeksi (AP-1), ja säilyttää Kiulukka loma-asunto-

alueena (RA-1). Suunnittelualueen kaakkoisosaan jää maa- ja 

metsätalousaluetta (M). 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maa-

kunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. 

Mitoitus 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 1,8 hehtaaria. To-

dellista rantaviivaa on yhteensä noin 320 metriä.  

Pientalovaltaisen asuntoalueen rakennuspaikkakohtainen enim-

mäisrakennusoikeus on 240 kerrosneliömetriä, ja loma-asuntoyk-

sikön rakennusoikeus on 140 m2, josta loma-asunnon kerrosala on 

80 m2 ja saunan 25 m2, ja loput kerrosalasta voidaan käyttää ta-

lousrakennuksiin. 

Suunnittelualueella ei ollut tarpeen laatia emätilaselvitystä eikä mi-

toituslaskelmaa. 

Palvelut 

Kaava-alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Pyhäran-

nan kuntakeskuksessa noin 3,5 kilometrin päässä alueelta. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -

määräykset (liite 2). 

Kaavamuutoksessa on osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta 

(AP-1), loma-asuntoaluetta (RA-1) sekä maa- ja metsätalous-

aluetta. 
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4.3. Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Kaava-alueella ei ole Pyhärannan rantayleiskaavaa varten laaditun 

luontokohteiden inventoinnin perusteella erityisiä luontoarvoja. 

Kaavasta ei arvioida aiheutuvan erityisiä haitallisia vaikutuksia 

luonnonympäristöön. 

Kaavamuutoksessa rakennuspaikat on osoitettu samalle paikalle 

kuin muutettavassa yleiskaavassa, joten rakentaminen tulee näky-

mään alueen maisemassa vähäisesti. Kaavamääräyksissä ohjataan 

rakentamistapaa siten, että rakentaminen sopeutuisi mahdollisim-

man hyvin maisemaan.  

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Rantayleiskaavan muutos on vähäinen, eikä sillä ole merkittävää 

vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Kaavassa ei muodostu uusia 

rakennuspaikkoja. 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on vapaa-ajan asu-

tuksen lisäksi vakituista asutusta. Kaava-alueelle on kiinteä tieyh-

teys, ja alueelta on riittävät yhteydet olemassa olevaan kunnan 

palveluverkkoon. Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin, 
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eikä kaavamuutoksella ei ole tiedossa merkittävää vaikutusta lii-

kenteen määrään. Kaavamuutoksella ei hajauteta yhdyskuntara-

kennetta. 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Kaavaratkaisulla ei 

myöskään ole vaikutusta virkistysalueen määrään. 
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5. Kaavan toteutus 

5.1. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun yleiskaavan muutos 

on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat kaavan 

toteuttamisesta omistamallaan maa-alueella. 

5.2. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Pyhärannan 

kunta. 

 

 

Turussa __.__.2018 

 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen  Maiju Kähärä 

dipl.ins.   FM 

 


