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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 
PETEJNIEMI-SAHARANTA-KOTLEMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-asemakaavan muutos on ollut luonnoksena nähtävillä 
29.10.2019 – 27.11.2019. Kaavaluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä osallisilta. Kaava-
luonnoksesta on saatu Uudenkaupungin kaupunginhallituksen lausunto sekä Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen kommentit. Varsinais-Suomen liitto totesi, että kaavaluonnos ei anna aihetta 
lausunnon antamiseen.  

Lausunto / mielipide Kaavan laatijan vastine 

Uudenkaupungin kaupunginhallitus (11.11.2019) 

Kaavan laatijalle huomautetaan, että rakennusoikeuden 
määrän kasvattaminen kaavamuutoksella 600 k-m²:stä 
1400 k-m²:iin on merkittävä muutos alueella, ja se tulee 
esittää sellaisena kaavaselostuksessa. 

Kaavan laatija ei ole katsonut tarpeelliseksi kantakiinteis-
tölaskelman tai luontoselvityksen laatimista, koska kaa-
vamuutoksessa ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja. 
Suunnittelualueelle esitetään kuitenkin muutosta, vaikka-
kin vähäistä, vapaan rannan pituuteen, joka tulisi mainita 
selostuksessa ja perustella. Kantakiinteistölaskelman 
avulla muutos olisi esitettävissä ja sen vaikutus perustel-
tavissa. 

Kaupunkisuunnittelua katsoo, että kaavaprosessin jatka-
miselle ei ole estettä. 

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että kaavapro-
sessin etenemiselle ei ole estettä edellä esitetyt huomau-
tukset huomioon ottaen. 

 

Perustelut rakennusoikeuden kasvattamiselle lisätään 
kaavaselostukseen. 

 

 

Kaavaratkaisua muutetaan kaavaehdotusvaiheessa siten, 
että vapaan rannan pituus ei vähene kaavamuutoksessa. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kommentit säh-
köpostitse (18.12.2019): 

Vapaa rantaviiva: 

Yleiskaavan mukaan 60 % kantatilan rantaviivasta tulee 
jättää rakentamisesta vapaaksi. Kaavaluonnoksessa on 
esitetty, että vapaata rantaviivaa hieman vähennettäisiin 
kiinteistön 895-477-2-98 vieressä. On tarpeen varmis-
tua, että 60 % vapaan rannan osuus täyttyy edelleen, 
muutoksesta huolimatta. Asia ei käy ilmi kaavaluonnok-
sen aineistosta. 

Rakentamiskorkeus: 

Kaava-alue on säännöstellyn makeanvedenaltaan ran-
nalla, jolloin alin suositeltava rakentamiskorkeus tulee 

 

 

 

Kaavaratkaisua muutetaan kaavaehdotusvaiheessa siten, 
että vapaan rannan pituus ei vähene kaavamuutoksessa. 

 

 

 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2017 päätök-
sen mukaan makeanvedenaltaan säännöstelyn ylärajana 
pidetään korkeutta NN -0,30 m. Säännöstelyn alaraja on 
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Lausunto / mielipide Kaavan laatijan vastine 

ohjeen mukaan olla 0,5 m säännöstellyn ylärajaa ylem-
pänä tai keskimäärin kerran 100 vuodessa esiintyvä ylin 
tulvakorkeus (HW 1/100), kumpi arvoista on suurempi. 
Tähän lisätään rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara alla 
olevan taulukon mukaan: 

 

ELY-keskuksella ei valitettavasti ole tiedossa, minkälaisia 
riskejä säännöstelykäytäntöön liittyy, eli voiko vesi 
nousta altaan sisällä kuinka korkealle kriisitilanteessa. 
Oletettavasti ei voi, mutta kaavoittajan on hyvä kysyä 
sitä Uudenkaupungin Vesi -liikelaitokselta ja jos aihetta 
ilmenee, määrätä rakentamiskorkeus sen perusteella. 

Kommentit on laadittu yhteistyössä vesiyksikön kanssa. 

aikana 15.5. - 15.9. korkeudessa NN -0,65 m ja muul-
loin korkeudessa NN -1,00 m. 

Seurantajaksolla 2001 - 2012 makeanvedenaltaan ylive-
denkorkeus HW on ollut NN +0,445 (joulukuu 2012).  

Ranta-asemakaava on laadittu korkeusjärjestelmässä 
N2000. Uudessakaupungissa HW NN +0,445 vastaa 
N2000-järjestelmmässä korkeutta noin +1,04 metriä. 

Kaavamuutosalue on luonteeltaan järvi, ja sijaitsee ka-
peahkon lahden rannalla. Ranta-alueet ovat loivapiirtei-
siä, joissa aaltoiluvaran merkitys on vähäinen. Ranta-
asemakaavan muutos on laadittu siten, että alueella 
saavutetaan turvallinen rakentamiskorkeus. 
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