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1. Perus- ja tunnistetiedot 
1.1. Tunnistetiedot 

UUSIKAUPUNKI 
MIKLINKARIN RANTA-ASEMAKAAVA 
 
Ranta-asemakaava koskee: 
Kiinteistöjä 895-480-4-48, 895-480-4-33, 895-480-4-24, 895-
480-4-50, 895-480-4-21, 895-480-4-56, 895-480-4-18, 895-480-
4-17, 895-480-4-45, 895-480-4-55, 895-480-4-27, 895-480-4-
29, 895-480-7-40 ja 895-480-4-41. 
 
Ranta-asemakaavalla muodostuu: 
Korttelit 1 - 8 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 
 
Suunnitteluorganisaatio 
Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Pasi 
Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen 
piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Bu-
dapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 
Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2019 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
on ollut nähtävillä  __.__.2019 – __.__.2019 
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__.2019 – __.__.2019 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2019 – __.__.2019 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2019 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee niemekkeellä Uudenkaupungin Miklinkarissa, 
noin 28 kilometriä Uudestakaupungista luoteeseen ja 22 kilometriä 
Pyhärannasta länteen. Alueelle on kiinteä tieyhteys. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 
2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Suunnittelualue muodostuu 14 kiinteistöstä. Kaavan tavoitteena on 
osoittaa nykyiset 13 rakennuspaikkaa ja vahvistaa rakennusoikeus 
kaavassa.   
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Tavoitteena on, että yli 3 000 m2 suuruisilla rakennuspaikoilla ko-
konaisrakennusoikeus on 200 kerrosneliömetriä. Rakennuspai-
koilla, joilla pinta-ala on tätä pienempi, kokonaisrakennusoikeus on 
175 kerrosneliömetriä.  

Kaava-alueelle osoitetaan lisäksi maa- ja metsätalousaluetta, jossa 
ei ole rakennusoikeutta. 

Toteutuessaan ranta-asemakaavalla ei ole valtakunnallista tai mer-
kittävää maakunnallista vaikutusta. 
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2. Lähtökohdat 
2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue muodostuu 14 kiinteistöstä, jotka muodostavat 13 
rakennettua loma-asunnon rakennuspaikkaa. Kiinteistöt ovat yksi-
tyisessä omistuksessa.  

Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 8,5 hehtaaria. 
Kaava-alueella on todellista rantaviivaa yhteensä noin 1560 metriä 
ja muunnettua rantaviivaa noin 1250 metriä. 

Kiinteistötietopalvelun mukaan: 

RN:o Nimi Pinta-ala ha Mitoitus-
ranta-
viiva m 

Kiinteistötun-
nus 

4:48 Mikola 0,4870  95 895-480-4-48 

4:33 Hikiriihi 0,2620 50 895-480-4-33 

4:24 Kariniemi 0,2950 115 895-480-4-24 

4:50 Miklinniemi 1,3878 140 895-480-4-50 

4:21 Mikli 0,3800 90 895-480-4-21 

4:56 Pillinki 1,1438 135 895-480-4-56 

4:18 Männikkö 0,2050 35 895-480-4-18 

4:17 Marjaranta 0,2420 55 895-480-4-17 

4:45 Päivänranta 0,3290 55 895-480-4-45 

4:55 Lokkila 1,3555 125 895-480-4-55 

4:27 Leporanta 0,2230 55 895-480-4-27 

4:29 Käkkärä 0,3750 110 895-480-4-29 
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Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on tavanomaista saariston kallioista metsämaata. 
Luoteinen niemenkärki muodostaa avoimen, rikkonaisen kallioalu-
een. 

 
Niemenkärjen rikkonaista rantaa 

 
Kiinteistö 895-480-4-41 Karila on rakentamaton 
 

7:40 Honkalinna 1,3490 190 895-480-7-40 

4:41 Karila 0,4210 0 895-480-4-41 
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Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee 14 kiinteistöä, jossa on rakennettuna 
13 loma-asunnon rakennuspaikkaa. Alueella on myös mm. sauna- 
ja talousrakennuksia. 

   
Kiinteistö 895-480-4-21 Mikli ja venevaja 
 

   
Kiinteistö 895-480-4-50 Miklinniemi ja sauna 
 
Kiinteistölle 895-480-4-50 Miklinniemi on haettu poikkeamislupaa 
80 m2 loma-asunnon rakentamiseksi, jonka Lounais-Suomen 
ympäristökeskus on hylännyt 25.9.2002. Ratkaisun perusteluina 
on mainittu muun muassa suunnitellun rakentamisen aiheuttama 
haitta alueen kaavoitukselle. Ympäristökeskus on käyttänyt 
poikkeamislupaharkinnassa virheellisesti yleiskaavasta poikkeavaa 
kantatilan poikkileikkausajankohtaa eli vuotta 1969. Yleiskaavassa 
poikkileikkausjankohdaksi on määrätty 1.1.1985. 
 
Kiinteistö 895-480-4-50 Miklinniemi on lohkottu rakennuspaikaksi 
23.5.1996 kantatilasta Saunakallio. Lohkomispöytäkirjan mukaan 
lohkomistoimitus on voitu suorittaa, koska kantatilaa Saunakallio 
895-480-4-51 pidetään vain venevalkama tai metsäalueena. 
Lohkominen ei siten vaikuta koko alkuperäisen Saunakallion tilan 
rakennusoikeuden määrään eikä alueen kaavoitukseen.  
 
Suunnittelualueelle on laadittu erillinen emätilaselvitys (liite 4). 
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Kiinteistö 895-480-4-48 Mikola ja varastorakennus 
 
 

 
Kiinteistö 895-480-4-24 Kariniemi 
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Kiinteistö 895-480-4-33 Hikiriihi 
 

 

 
Kiinteistön 895-480-4-55 Lokkila rakennuksia  
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Kiinteistön 895-480-4-56 Pillinki sauna, venevaja ja loma-asunto  
 

   
Kiinteistön 895-480-4-18 Männikkö rakennuksia  
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Kiinteistö 895-480-4-17 Marjaranta  
 

 
Kiinteistö 895-480-4-45 Päivänranta  
 

 
Kiinteistö 895-480-4-27 Leporanta  
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Kiinteistö 895-480-4-29 Käkkärä 
 

 
Kiinteistö 895-480-7-40 Honkalinna 
 

Muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Kaava-alue 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. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-
tavoitteista ainakin seuraavat: 
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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. 

Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Maakuntakaavakartta 
 
Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousval-
taista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittä-
mistarpeita (MRV). 
 

 
 
Suunnittelualue kuuluu myös selkämeren kalastuksen ja kalatalou-
den kehittämisvyöhykkeeseen. 
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Miklinkarin edustan vesistöalue kuuluu Natura-alueeseen. 
 

 
 

Alue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 1, eli 7-10 
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. 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
alueella ensimmäistä ranta-asemakaavaa laadittaessa. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Uudenkaupun-
gin yleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
14.12.1992 ja tullut voimaan Turun ja Porin lääninhallituksen vah-
vistamispäätöksellä 25.8.1994. 
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Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti yleiskaavassa: 

 

 

Suunnittelualue on yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista alu-
etta (M), jossa on teollisuusaluevaraus (T). Vesialueella on vesilii-
kenteen aluevaraus (LV). 

 

 

 

Suunnittelualue on yleiskaavassa osa-aluetta 1/MV, jolla loma-
asuntorakentamisen mitoituksena käytetään 4 loma-asuntoa ran-
takilometriä kohti tai 1 loma-asunto 3 ha maa-aluetta kohti siten, 
että pienempi lukumäärä on tilan enimmäisrakennusoikeus. Ran-
taviivasta vähintään 60 % tulee jättää vapaaksi. Rantakaavalla voi-
daan tapauskohtaisesti, erityisistä syistä rakennusoikeutta siirtää. 

 

Lähde: Uudenkaupungin yleiskaava 
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Suunnittelualueella voimassa olevan kaavamääräyksen mukaan 
vuoden 1985 jälkeen tapahtuneita lohkomisia ei oteta huomioon 
tilojen rakennusoikeutta määritettäessä. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa eikä ase-
makaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Uudenkaupungin uusi rakennusjärjestys on hyväksytty 12.6.2018 
§ 52 ja tullut voimaan 14.8.2018. 

Rakennusjärjestyksessä ohjataan rakentamisen määrää rantaan 
rajoittuvalla rakennuspaikalla seuraavasti (11 §): 

Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla ympärivuotiseen asumiseen 
osoitettu kerrosala saa olla enintään 300 m2 ja loma-asumiseen 
osoitetulla rakennuspaikalla enintään 200 m2. Vanhoilla rakennus-
paikoilla rakentamisen määrä voi olla pienempikin, riippuen raken-
nuspaikan pinta-alasta ja ympäristöstä. Lomarakennuspaikan ra-
kennusoikeus on 150–200 m2. Rakennusoikeuden määrää voidaan 
kasvattaa max 200 m2, mikäli rakennuspaikka on yli 3000 m2 ja se 
on puustoinen. Rakentamisen määrä ei koske ranta-asemakaa-
voissa olevia rakennuspaikkoja. Kaavaa laadittaessa rakennusjär-
jestyksen rakennusoikeudet ovat ohjeena. 

Lomarakennuspaikalla saa olla enintään: 

- yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 
150 m²  
- yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²  
- yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²  
- kolme talousrakennusta, pinta-alat sisältyvät kokonaiskerros-
alaan 
- kerrosten lukumäärä saa olla enintään yksi. Venevajan kerrosala 
saa olla enintään 40 m2. Venevajan ala otetaan huomioon raken-
nuspaikan yhteenlaskettua kokonaiskerrosalaa laskettaessa. Vene-
vajan rakentamismahdollisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti. 

Tämän pykälän määräyksiä noudatetaan, ellei kaavassa ole toisin 
määrätty. 

Rakennuksen sijaintia ja sopeutumista rantaan rajoittuvalla raken-
nuspaikalla ohjataan seuraavasti (12 §): 
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Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistä huomiota kiinnittää 
rakennusten muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Raken-
nuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää. 
Rakennettaessa rantavyöhykkeelle on rakennuksen harjan oltava 
pääsääntöisesti rannan suuntainen. 

Rakennuksen vähimmäisetäisyyteen keskivedenkorkeuden mukai-
sesta rantaviivasta ja sijaintiin rakennuspaikalla vaikuttavat maas-
ton muoto ja muut luonnonolosuhteet. Rakennuksen etäisyyden 
rantaviivasta tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukai-
suus mahdollisuuksien mukaan säilyy, kuitenkin vähintään 30 met-
riä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu.  

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m2 ja johon ei 
liity vähäistä suurempaa terassia tai katosta, saa rakentaa vähin-
tään 20 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta ran-
taviivasta. 

Huvimajan, grillikodan, katoksen, kesäkeittiön tai näihin rinnastet-
tavan muun rakennelman etäisyys rantaviivasta tulee olla 10 met-
riä, mikäli edessä on riittävä suojapuusto, muutoin etäisyys on 20 
m. 

Rakennusjärjestys ei ole sitovana ohjeena ranta-asemakaavaa laa-
dittaessa tai muutettaessa. 

Emätilaselvitys  

Suunnittelualueelle on laadittu erillinen emätilaselvitys (liite 4). 

Selvitys perustuu oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaiseen poik-
kileikkausajakohtaan 1.1.1985. 

Luontoinventointi 

Luontoinventointi suoritetaan keväällä/kesällä 2019, ja tulokset 
huomioidaan kaavaehdotuksessa. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 
tulisi erityisesti ottaa huomioon kaavoituksessa.  

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennus-
laissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 
Pohjakartta on hyväksytty 10.1.2019 (Leena Viljanen, Uudenkau-
pungin kaupunki, kiinteistöinsinööri). 
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Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 



Nosto Consulting Oy  20 (25) 

Uusikaupunki: Miklinkarin ranta-asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  30.4.2019 

 

3. Suunnittelun vaiheet 
3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on tehnyt ranta-asemakaava-
työn vireilletulopäätöksen __-__.2019 § nn. Vireilletulosta on il-
moitettu osallisille kirjeillä sekä kuuluttamalla __.__.2019 Uuden-
kaupungin Sanomat ja Vakka-Suomen Sanomat -nimisissä leh-
dissä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen ranta-asemakaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 25.1.2019 päivätty kaa-
valuonnos ovat olleet nähtävillä __.__. - __.__.2019 välisen ajan. 

(TÄYDENNETÄÄN KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Kaavaehdotus 

(TÄYDENNETÄÄN KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt __.__.2019 päivä-
tyn kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.2019 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2019. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 
4.1. Kaavan rakenne 

Kaavaratkaisussa osoitetaan nykyiset 13 rakennuspaikkaa ja vah-
vistetaan näiden rakennusoikeus kaavassa. 

Kaavalla muodostuu kahdeksan loma-asuntojen korttelialuetta 
(RA-1, RA-2 ja RA-3) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). 

Mitoitus 

Suunnittelualue on pinta-alaltaan yhteensä noin 8,5 hehtaaria. 
Kaava-alueella on todellista rantaviivaa yhteensä noin 1560 metriä 
ja muunnettua rantaviivaa noin 1250 metriä. 

Loma-asuntojen korttelialueen rakennusten yhteenlaskettu kerros-
ala rakennuspaikalla saa olla enintään joko 175 m2 (RA-2) tai 200 
m2 (RA-1 ja RA-3). Lomarakennuksen kerrosala saa olla enintään 
joko 120 m2 (RA-2) tai 150 m2 (RA1-1 ja RA-3), vierasmajan enin-
tään 25 m2 ja saunan enintään 25 m2. Talousrakennusten tulee 
sisältyä kokonaisrakennusoikeuteen. RA-3 -korttelialueelle saa ra-
kentaa enintään 60 m2 venevajan. Kaava-alueen molemmilla RA-3 
-alueen rakennuspaikoilla on toteutettuna venevajat. Maa- ja met-
sätalousalueella ei ole rakennusoikeutta. 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 
seurantalomakkeella (liite 1). 

Suunnittelualueelle on laadittu erillinen emätilaselvitys (liite 4). 

Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 2 550 k-m². 

Palvelut 

Kaava-alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Pyhäran-
nan kunnan puolella noin 22 kilometrin päässä tai Uudenkaupungin 
keskustassa noin 28 kilometrin päässä. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-
jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 
(liite 3). 
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Korttelialueet 

Kaavassa on osoitettu loma-asuntojen korttelialuetta (RA-1, RA-2 
ja RA-3) sekä maa- ja metsätalousaluetta. 
 
Korttelit 1-8 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa ei osoiteta vakituisen asunnon rakennuspaikkoja. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavassa vahvistetaan 13 jo rakennettua loma-asunnon rakennus-
paikkaa. Kaavaratkaisu ei lisää alueen vakituista asutusta, eikä 
kaavalla hajauteta yhdyskuntarakennetta.  
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Palvelut 

Kaava-alueelle on kiinteä tieyhteys, ja kaava tukeutuu olemassa 
olevaan kunnan palveluverkkoon. 

Tekninen huolto 

Alueella on keskitetty vesihuoltojärjestelmä, ja osa alueen kiinteis-
töistä on liittynyt vesihuoltoverkostoon. 

Alue on sähköverkon piirissä. 

Liikenne 

Kaavamuutoksella ei ole tiedossa merkittävää vaikutusta liikenteen 
määrään. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 
rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Kaavaratkaisulla ei ole merkittävää vaikutusta virkistysalueen 
määrään. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Rakennuspaikat on osoitettu samoille paikoille kuin olemassa ole-
vat rakennuspaikat, joten kaavasta ei ole tiedossa merkittäviä hai-
tallisia vaikutuksia alueen luonnonolojen kannalta. 

Yleisissä kaavamääräyksissä on ohjattu rakentamista siten, että 
rakentaminen sopeutuisi maisemaan. Rakennusten on kaavamää-
räyksen mukaan sopeuduttava perinteiseen saaristomaisemaan, ja 
rakennusten on oltava puuverhoiltuja. Rakennuspaikan rakenta-
maton osa on hoidettava luonnonvaraisena, ja rakennuspaikalla on 
säilytettävä maiseman kannalta merkittävä puusto. Kaavamää-
räyksillä varmistetaan, että kaavamuutoksesta ei aiheudu haitalli-
sia vaikutuksia alueen maisemarakenteeseen. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 
vaikutusta pienilmastoon. 
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Maa- ja kallioperä 

Miklinkarin niemeke koostuu pääasiassa hiekkamoreenista ja vä-
hemmissä määrin kalliomaasta. Alueen rakennettavuus on hyvä.  

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-
omistajalle. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 
5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 
kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 
on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat ranta-
asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Uudenkau-
pungin kaupunki. 
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