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Viite: Uudenkaupungin kaupungin kaupunkisuunnittelun lausuntopyyntö 29.6.2019

Lausunto, Kittamaan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, 
Uusikaupunki
Kaavan tarkoituksena mainitaan, että siinä muutetaan viisi lomarakennuspaikkaa vakituisiksi 
rakennuspaikoiksi, siirretään yksi olemassa oleva rakennuspaikka ja tarkistetaan rakennusten 
kerrosalamäärät vastaamaan rakennusjärjestyksen mukaisia ja ranta-asemakaavoissa 
hyväksyttyjä kerrosalamääriä.

ELY-keskus on luonnosvaiheessa kommentoinut, että rakennuspaikkojen suuri määrä verrattuna 
laskennalliseen mitoituslukuun 4 lay / km ei puolla rakennusoikeuden lisäämistä kaava-alueella. 
Kaavoittaja on antanut vastineen ELY-keskuksen lausuntoon. Kaavoittaja on kommentoinut 
rakennusoikeuden määrää vedoten mm. Uudenkaupungin uuteen rakennusjärjestykseen. 
Uudenkaupungin kaupungin kaupunkisuunnittelu on katsonut omana kantanaan (KHALL 
27.5.2019), että vakituiseen asumiseen osoitetuille rakennuspaikoille kaavassa tulee käyttää 
rakennusjärjestyksen mukaista kokonaisrakennusoikeutta 300 m2 ja lomarakennuspaikoilla 150 
m2. 150 m2 on lomarakennuspaikan lähtökohtainen rakennusjärjestyksessä mainittu 
kokonaisrakennusoikeus, ja sitä voidaan nostaa 200 m2:iin, kun rakennuspaikka on yli 3000 m2 ja 
puustoinen.

Nyt lausunnolla olevassa kaavassa uusia rakennuspaikkoja ei osoiteta. Rakennusoikeuksien 
määrästä ELY-keskus lausuu edelleen, että lisäys on suuri alueella, jossa on aiemmassa 
kaavoituksessa muodostettu pieniä rakennuspaikkoja tiheämmin kuin mitoitus lähtökohtaisesti 
antaisi myöden. Vanhassa rantakaavassa lomarakennuspaikat ovat pääosin juuri 0,3 hehtaaria tai 
sen alle. Rakennuspaikkojen koko, sijoittelun tiheys ja rakennuspaikkojen määrä suhteessa 
rantaviivaan puoltaisi pienempää rakennusoikeutta lomarakennuspaikoille AO-alueiden ja RA-3, 
RA-4 ja RA-5 -alueiden osalta. 

ELY-keskus katsoo, että alueen 4 rakennuspaikan siirto niin, että siirrettävän rakennuspaikan tilalle 
osoitetaan M-aluetta, on selostuksessa käsiteltyjen luontoarvojen kannalta hyvä. Natura 2000 -alue 
on nyt lausuttavana olevassa aineistossa merkitty kaavakarttaan asianmukaisesti ja huomioitu 
riittävällä tavalla.

Lausunto on laadittu yhdessä luonnonsuojeluyksikön kanssa. Lisätietoja Natura-arvion tarpeen 
osalta antaa tarvittaessa ylitarkastaja Leena Lehtomaa.

Yksikön päällikkö Risto Rauhala

Ylitarkastaja Katariina Alaspää

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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Tiedoksi sähköpostilla:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Leena Lehtomaa, leena.lehtomaa@ely-keskus.fi
Uudenkaupungin kaupunki: Annakaarina Lamminpää, annakaarina.lamminpää@uusikaupunki.fi
Varsinais-Suomen liitto, kirjaamovsl@varsinais-suomi.fi
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Kaupunginhallitus § 195 27.05.2019

Kittamaan ranta-asemakaavan muutos 2 ja ranta-asemakaavan laajennus

45/10.02.04/2018

446/10.02.04/2013

TEKLA 25.06.2013 § 79
 Liite Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 Suunnittelualue sijaitsee n. 6 kilometriä Uudenkaupungin kes kus tas-
ta etelään Kittamaan itä- ja länsirannalla. Suunnittelualueeseen kuu-
luu useita tiloja. Yhteensä tilojen pinta-ala on n. 27,4 ha ja muun net-
tu rantaviiva 1960 metriä. Todellinen rantaviiva on 2125 metriä.

 Tilojen 1:549 Kaislaranta, 1:641 Puolukkamäki, 1:653 Sundholman
Non ni maa, 1:654 Sundholman Vartiovuori, 1:655 Sundholman Kar-
ta no, 1:656 Sundholm, 1:658 Sundholman Vaakua, 1:659 Sund hol-
man Vehanen, 1:692 Karhunpesä, 1:699 Tylyaho, 1:700 Pimento,
1:701 Viisto, 1:709 Sumelius, 1:719 Mäntyniemi, 1:740 Kaislaranta
ja 1:741 Tuurula maanomistajat ovat jättäneet kaava-anomuksen
Uu den kau pun gin kaupungille, jossa he esittävät, että ovat aloittaneet
Kit ta maan ranta-asemakaavan muutoksen sekä laajennuksen laa ti-
mi sen. He pyytävät, että kaupunginhallitus ryhtyy asian johdosta il-
man tarpeetonta viivytystä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toi-
men pi tei siin. Kaavoittajaksi maanomistajat esittävät DI Juha Erjantia.

 Suunnittelualueen kiinteistöt Kaislaranta, Pimento, Sumelius, Män ty-
nie mi, Kaislaranta ja Tuurula ovat rakennettuja lo ma ra ken nus paik ko-
ja. Muut kaava-alueen rakennuspaikat ovat rakentamattomia.

 Uudenkaupungin yleiskaavassa, joka on vahvistetty 25.08.1994,
alue kuuluu I-vyöhykkeeseen, jolla mitoituksena käytetään 4 lo-
ma-asun toa/ran ta ki lo met ri tai 1 loma-asunto/3 hehtaarin maa-aluet-
ta. Ran ta vii vas ta vähintään 60 % tulee jättää vapaaksi. Osa alueesta
on merkitty myös maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

 Kaavamuutosalueelle on vahvistettu 08.01.1992 Kittamaan ran-
ta-ase ma kaa va, jonka mukaan lomarakennuspaikalle saa rakentaa
lo ma-asun to ja, saunarakennuksen sekä talousrakennuksia. Ra ken-
nus pai kan enimmäiskerrosalat vaihtelevat 100 m²:stä 120 m²:öön.
Li säk si ranta-asemakaava-alueella on M-2 aluetta sekä M-1 aluetta.
M-1 alueella ei ole rakennusoikeutta ja M-2 alueella on vain maa ti la-
ta lout ta palvelevat rakennukset ja rakenteet sallittuja.

 Ranta-asemakaavan tavoitteena on suunnitella uudelleen oma ran-



tais ten lomarakennuspaikkojen sijainnit ja rakennusalat, suunnitella
jo rakennettujen ja uusien rakennuspaikkojen kerrosalamäärät vas-
taa maan rakennusjärjestyksen mukaisia ja ranta-asemakaavoissa
hy väk syt ty jä kerrosalamääriä. Lisäksi osa alueesta on tarkoitus
muut taa vakituisen asunnon rakennuspaikoiksi sekä siirtää kort te lis-
ta nro 12 yksi lomarakennuspaikka korttelin nro 4 pohjoispuolelle
oma ran tai sek si lomarakennuspaikaksi. Lisäksi tavoitteena on muut-
taa Paloniementien sitova merkintä ohjeelliseksi merkinnäksi kaa va-
muu tos alu eel la.

 Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:ssä todetaan maanomistajien oi-
keuk sis ta ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi huo-
leh tia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omis-
ta mal leen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yh-
tey des sä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osal lis-
tu mis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan
ran ta-ase ma kaa va-alu een tulee muodostaa tarkoituksen mukainen
ko ko nai suus.

 Maankäyttöpalvelut katsoo, että kaavaprosessin aloittamiselle ei ole
es tet tä. Kaavan tavoitteisiin ei oteta vielä tässä vaiheessa kantaa.

Lisätietoja  Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 0500 743 087

Ehdotus: Tekninen lautakunta lausuntonaan kaupunginhallitukselle esittää, et-
tä Kittamaa 2 ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laa ti-
mi nen voidaan käynnistää ja kaa voi tuk sen vireilletulosta ilmoitetaan
osal li sil le.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

KHALL 12.08.2013 § 292

 Liite Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Kittamaa 2 ranta-asemakaavan
muutoksen ja laajennuksen laatiminen voidaan käynnistää.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Merkittiin, että Mauri Rostén poistui esteellisenä kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.

 Merkittiin, että Leena Arvela-Hellén poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 18.47.



 ______

KHALL 27.11.2017 § 518

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma on ollut nähtävillä 3.10. -
1.11.2013 välisenä aikana. Samalla on ilmoitettu kaavamuutoksen
vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei ole tullut
huomautuksia.
Kaavan laatija on vaihtunut. Aikaisemmin kaavan laatijana toimi     DI
Juha Erjanti, nyt Nosto Consulting Oy / DI Pasi Lappalainen.

Ranta-asemakaavan muutos on laadittavana 17 kiinteistön alueelle.
Alueen pinta-ala on n. 28,7 ha.
Ranta-asemakaava, jota muutetaan, on vahvistettu 8.1.1992.    

 Nyt laadittavalle kaava-alueelle on tällä hetkellä rakentunut 8 loma-
rakennuspaikkaa, ja rakentamatta alueella on 26 lomarakennus-
paikkaa. Voimassa olevan kaavan mukainen rakennuspaikan
rakennusoikeus on enimmillään 100 k-m², paitsi tilalla Tuurula 1:741,
jolla se on 120 k-m² sekä tilalla Lago Mar 1:711, jonka
rakennusoikeus on 375 k-m². Kokonaisrakennusoikeus
kaavamuutoksen kohteena olevilla alueilla on voimassa olevassa
kaavassa 3595 k-m².

 Uudenkaupungin yleiskaavassa alue kuuluu osa-alueeseen I, jonka
alueella mitoituksena käytetään 4 loma-asuntoa / rantakilometri tai

 1 loma-asunto / 3 hehtaaria maa-aluetta siten, että pienempi luku on
tilan enimmäisrakennusoikeus. Rantaviivasta vähintään 60 % tulee
jättää vapaaksi.

 Kaavan laatija on todennut, että kantatilalaskelmaa ei ole katsottu
tarpeelliseksi laatia, sillä rakennuspaikkojen määrä pysyy
kaavamuutoksessa samana kuin muutettavassa kaavassa.

Kaavaluonnoksessa esitetään alueelle 27 lomarakennuspaikkaa ja 3
asuinrakennuksen rakennuspaikkaa. Yksi lomarakennuspaikoista on
esitetty kahden lomarakennuksen rakennuspaikaksi.
Enimmäiskerrosalat on esitetty nostettavaksi lomarakennuspaikoilla
100 k-m²:stä 150 tai 170 k-m²:iin ja yhden lomarakennuspaikan
kohdalla 120 k-m²:stä 240 k-m²:iin. Kolmen asuinrakennuksen
rakennuspaikalle esitetään enimmäiskerrosalaksi 500 k-m²
rakennuspaikkaa kohden.

Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukaan lomarakennus-
paikan enimmäisrakennusoikeus voi olla enintään 150 k-m²,
saunarakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla 20 metriä ja
lomarakennuksen 30 metriä.

 Professori Sakari Hinneri on tehnyt suunnittelualueelle



luontokartoituksen. Luontoselvityksessä on todettu yksi merkittävän
elinympäristön kohde, Mustamaan kallion laki poronjäkälikköineen,
jota ei ole kuitenkaan huomioitu kaavaluonnoksessa.

Kaavamuutoksella rakennusoikeuden määrä nousisi kaava-alueella
2365 k-m², joka on merkittävä lisäys, kokonaisrakennusoikeuden
ollessa tällöin 5960 k-m². Kun huomioidaan mitoituksessa
asuinrakennusten rakennuspaikat ja rakennuspaikkojen pinta-alan
suurentaminen siellä täällä, on kyseenalaista sanoa
rakennuspaikkojen vähentyvän kaavamuutoksella. Rakennusten
rakennusaloja on myös usemman korttelin alueella sijoitettu
rakennusjärjestyksessä määrättyä etäisyyttä lähemmäksi
rantaviivasta perustelematta ratkaisua.

Kaupunkisuunnittelu toteaa, että kaavaluonnoksen ratkaisut eivät ole
riittävästi perusteltuja ja ovat ristiriidassa kaupungin linjaa vasten.
Kaavaluonnoksessa ei ole huomioitu ja perusteltu riittävästi
merkittävää rakennusoikeuden määrän kasvattamista ja
ranta-asemakaavaan ei ole laadittu kantatilakiinteistölaskelmaa.

Kaavan laatijan pyynnöstä kaavaluonnoksella on kuitenkin kuultava
osallisia.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 Kaupunginhallitus päättää, että ranta-asemakaavaluonnoksella
kuullaan osallisia ja pyydetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja
Varsinais-Suomen Liiton lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______

KHALL 27.05.2019 § 195
 Ranta-asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 14.12.2017 –

15.1.2018 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi
mielipidettä osallisilta. Luonnoksesta lausunnon antoivat
Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Varsinais-Suomen liitto.

Minna Hietikko on huomautuksessaan tuonut esille huolensa
uhanalaisen lajin asuinympäristön säilyttämisestä. Lisäksi hän on
huomauttanut, ettei luonnonympäristölle aiheutuvia vaikutuksia ole
arvioitu riittävästi alueen 4 osalta, koska alue rajautuu
Natura-alueeseen. 

Jorma Halosen huomautus koskee myös aluetta 4, jonka



rakennuspaikkojen sijoittelussa ei ole huomauttajan mukaan
huomioitu maanomistajien tasapuolista kohtelua.  

Kaavan laatija on vastineessaan kummallekin huomauttajalle
todennut, että ehdotusvaiheessa alueelle 4 ei osoiteta muutoksella
rakennuspaikkoja. Näin voimassa olevan ranta-asemakaavan
mukaiset loma-asumisen rakennuspaikat säilyvät Mustamaan-
niemen alueella lukuunottamatta yhtä rakennuspaikkaa, joka
kaavaehdotuksessa on esitetty muutettavaksi maa- ja
metsätalousalueeksi.

Varsinais-Suomen liitto on lausunut, että kannattaa kaavoituksessa
0-vaihtoehtoa, jossa edetään voimassa olevan asemakaavan
mukaan. Liitto perustelee lausumaansa sillä, että
kaavaluonnoksessa ei ole selvitetty ja perusteltu vapaan ja
yhtenäisen rantaviivan säilymistä, samalla kun alueelle lisätään
pysyvää asutusta. Liitto toteaa, että laadintamittakaava
kaavaluonnoksessa on 1:4000 kun voimassa olevan
ranta-asemakaavan mittakaava on 1:2000, mistä johtuen on vaikeaa
tehdä vertailua siitä, miten paljon vapaan rantaviivan määrä muuttuu.

Kaavan laatija on vastineessaan todennut, että kaavamuutoksessa
siirretään yksi rakennuspaikka Mustanmaanniemestä
Harmaavuoreen. Rakennuspaikan sijoittaminen Harmaavuoreen on
Mustanmaanniemen edustalla olevan Natura-alueen luontoarvojen
sekä uhanalaisen lajin säilymisen kannalta parempi vaihtoehto.
Harmaavuoren alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, joihin
kaavaratkaisulla olisi haitallisia vaikutuksia. Yhtenäinen
rakentamaton rantaviiva vähenee kaavamuutoksessa vähäisesti,
noin 20 metriä. Jokamiehenoikeuksin käytettävissä olevan
yhtenäisen, vapaan rannan määrä ei siten juurikaan muutu.
Kaavaratkaisu on perusteltavissa Mustanmaanniemen luontoarvojen
säilymisen edistämisen kannalta. Kaavakartan yhteydessä on
esitetty poistuva kaava alueittain mittakaavassa 1:4000 kaavakartan
ja selitteen luettavuuden vuoksi.

 Kaavaselostukseen lisätään karttaesitys yhtenäisen vapaan
rantaviivan määrästä ja muutoksesta kaavamuutoksen toteutumisen
myötä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt
kaavassa huomioitaviksi 1.4.2018 lähtien voimaan tulleet
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

 ELY-keskus on lausunnossaan myös todennut, ettei se voi yhtyä
kaavaselostuksessa esitettyyn väittämään siitä, että
rakennuspaikkojen määrä pysyisi kaavamuutoksella samana ja
rakentamattoman rannan pituus ei muuttuisi. Kaavaselostuksessa
esitetyn kantatilalaskelman mukaan alueen tiloilla olisi rantaviivan
perusteella rakennusoikeutta 8,7 loma-asuntoyksikköä (lay) ja



kaavassa näille kiinteistöille on kuitenkin osoitettu 30 lay. Tämä
laskelma ei puolla rakennusoikeuksien tai loma-asuntojen lisäämistä.
ELY-keskus toteaa myös, että vapaan rannan osuus vähenee
kaavaluonnoksessa ja, että selostukseen on tarpeen lisätä laskelma
ja karttaesitys kaavamuutosalueen mitoitusrantaviivasta ja
rakentamisesta vapaasta rannasta sekä verrata muutosta nykyiseen
kaavaan.

 Rakennusoikeuden suuresta lisäyksestä ELY-keskus toteaa, ettei
sille ole esitetty riittäviä perusteluja. Lisärakentamisen sopivuudesta
maisemaan tulisi tehdä tarkastelu. ELY-keskus katsoo myös, että
kaavaluonnoksessa esitetyn kolmen loma-asunnon osoittaminen
vakituisiksi asunnoiksi hajauttaa yhdyskuntarakennetta.
Rakennuspaikkojen rakennuskelpoisuus on myös kyseenalaista siltä
osin, kun rakennuspaikat on osoitettu alle kahden metrin
korkeudelle.

 ELY-keskus pitää maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta
ongelmallisena sitä, että yhdelle rakennuspaikalle sallitaan kaksi
kaksi loma-asuntoa ja yhdelle rakennuspikalle kaksiasuntoinen
loma-asunto.

 Luonnonarvoista on ELY-keskuksen pyynnöstä järjestetty
viranomaisneuvottelu 4.4.2018, jossa on käyty keskustelua muun
muassa kaava-alueella esiintyvästä uhanalaisesta lajista ja
kaavaluonnoksessa osoitettujen rakennuspaikkojen siirtämisestä
tarvittavilta osin.

 ELY-keskuksen lausunnossa luontoarvoihin liittyen on todettu, että
kaavaselostusta on tarpeen täydentää lisäämällä karttaesitys, jossa
näkyy Lautveden Natura-alueen sijainti.

Kaavan laatija on huomioinut kaavaehdotuksessa valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet ja lisännyt kaavaselostukseen
karttaesitykset havainnollistamaan mitoitusrantaviivan laskentatapaa
ja osoittamaan Lautveden Natura-alueen sijaintia. Lisäksi
Natura-alueet on lisätty kaavakartalle.

 Kaavamuutoksessa on osoitettu kaikille alle 3 000 m²:n suuruisille
loma-asumiseen osoitetuilla rakennuspaikoille rakennusoikeutta
enintään 150 k-m². Yli 3 000 m²:n suuruisille loma-asuntojen
rakennuspaikoille osoitetaan kaavamuutoksessa rakennusoikeutta
pääsääntöisesti 200 k-m². Ainoana poikkeuksena on ohjeellinen
rakennuspaikka 1 korttelissa 14, jossa kokonaisrakennusoikeutta on
240 k-m2. Kyseisellä rakennuspaikalla on omaa rantaviivaa selkeästi
muita enemmän (noin 190 m). Tämä on huomioitu jo ensimmäisessä
ranta-asemakaavassa siten, että kokonaisrakennusoikeutta on
annettu 20 %:a enemmän muihin rakennuspaikkoihin verrattuna.
Linja on säilytetty yhtenäisenä myös muutostilanteessa.

 Kaavamuutoksessa osoitettava rakennusoikeuden määrän lisäys on
siten kohtuullinen, ja rakennuspaikkakohtaiset rakennusoikeudet
ovat alueelle soveltuvia sekä vastaavat pitkälti uuden
rakennusjärjestyksen mukaisia rakennusoikeuksia.



 Pysyvän asutuksen osoittaminen kaava-alueelle ei hajauta
yhdyskuntarakennetta. Kaava-alueen lähinaapurustossa on jo
ennestään rakennettuja vakituisen asunnon rakennuspaikkoja,
kaava-alueelle on kiinteä tieyhteys ja alueelta on riittävät yhteydet
olemassa olevaan palveluverkkoon. Kaavamuutoksella
mahdollistettavat käyttötarkoituksen muutokset ovat kaupungin
tavoitteen mukaisia.

 Yleisillä kaavamääräyksillä on varmistettu, että rakentaminen
sopeutuu rantamaisemaan. Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia
täydennetään maisemavaikutusten osalta.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia luonnosvaiheesta.
 Alueella 2 kaavamuutokseen on otettu mukaan uusi kiinteistö, jolle

on kaavaehdotuksessa osoitettu pysyvän asumisen rakennuspaikka.
Lisäksi yksi kaavaluonnoksessa loma-asunnoksi osoitettu
rakennuspaikka on muutettu pysyvän asumisen rakennuspaikaksi.
Tämän rakennuspaikan pinta-alaa on myös laajennettu.  

 Alueella 3 myös yksi kaavaluonnoksessa loma-asunnoksi osoitettu
rakennuspaikka on muutettu pysyvän asumisen rakennuspaikaksi.
Myös tämän rakennuspaikan pinta-alaa on laajennettu.

 Alue 4 on poistettu kaavaehdotuksessa lukuunottamatta yhtä
voimassaolevan ranta-asemakaavan rakennuspaikkaa, joka on
kaavaehdotuksessa muutettu maa- ja metsätalousalueeksi.

Kaupunkisuunnittelu toteaa kaavaehdotuksesta, että kaavan laatijan
kanssa käydyistä neuvotteluista huolimatta kaavaehdotuksessa ei
ole onnistuneesti huomioitu kaupungin linjauksia
rantarakentamisesta. Merkittävää on, että kaavaehdotuksessa on
esitetty kaava-alueelle 2905 k-m² lisäystä rakennusoikeuden
määrään. Lisäystä ei voi pitää kohtuullisena eikä perusteltuna,
varsinkin kun kaavassa osoitetaan kuusi uutta ympärivuotisen
asumisen rakennuspaikkaa.

 Vuoden 2018 aikana käyttöön otetun rakennusjärjestyksen
mukaisesti rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla ympärivuotiseen
asumiseen osoitettu kerrosala saa olla enintään 300 k-m². Vanhoilla
rakennuspaikoilla rakentamisen määrä voi olla pienempikin, riippuen
rakennuspaikan pinta-alasta ja ympäristöstä. Lomarakennuspaikan
rakennusoikeus on 150 - 200 k-m². Rakennusoikeuden määrää
voidaan kasvattaa enintään 200 k-m²:iin, mikäli rakennuspaikka on
yli 3000 m² ja se on puustoinen.

 Kaupunkisuunnittelu katsoo, että rakennusoikeuden määrä tulee olla
rakennusjärjestyksen mukaisesti ympärivuotisen asumisen
rakennuspaikoilla 300 k-m² ja loma-asuntojen rakennuspaikoilla 150
k-m², koska kaavamuutoksessa esitetyt rakennuskorttelit rajoittuvat
toisiinsa tiiviisti. Nyt kaavaehdotuksessa esitetyn mukaisesti
rakentamisella olisi toteutuessaan epätoivottavia vaikutuksia



rantamaisemaan varsinkin kun rakentamista on osoitettu
kaavamuutoksessa hyvinkin lähelle rantaviivaa.

 Kaavan pohjakartalla on puutteita mm. alueella 3, jotka tulee korjata
ennen kaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyä.

 Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavan laatijan olisi ollut hyvä vielä
harkita kaavaehdotuksen ratkaisuja.

 Kaavan laatijan pyynnöstä kaavaehdotus on kuitenkin käsiteltävä
kaupunginhallituksessa, joka voi päättää kaavaehdotuksen
asettamisesta virallisesti nähtäville.     

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää asettaa Kittamaan ranta-asemakaavan
muutos- ja -laajennusehdotuksen virallisesti nähtäville.
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen liitolta
ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______


