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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 
METSÄHALLITUKSEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 

Metsähallituksen ranta-asemakaavan muutos 2 on ollut luonnoksena nähtävillä 3.1. – 3.2.2020. 
Kaavaluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä osallisilta. Kaavaluonnoksesta on saatu Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen ja Uudenkaupungin kaupunginhallituksen lausunnot. Varsinais-
Suomen liitto totesi, että kaavaluonnos ei anna aihetta lausunnon antamiseen.  

Lausunto / mielipide Kaavan laatijan vastine 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto 
(18.2.2020): 

Ranta-asemakaava on kaavamuotona tarkoitettu ensisi-
jaisesti loma-asutuksen järjestämistä varten. Mikäli ra-
kennuspaikkoja osoitetaan ranta-asemakaavassa ympä-
rivuotiseen käyttöön, tulee kerralla tarkastella laajempaa 
aluetta. Laajemman alueen tarkastelussa on mahdollista 
osoittaa ympärivuotinen rakennuspaikka, mikäli valtaosa 
suunnittelualueen rakennuspaikoista on loma-asunnon 
rakennuspaikkoja. ELY-keskus katsoo, että vain yhden 
rakennuspaikan käsittävä kaavamuutosalue tällaiseen 
muutokseen on liian suppea. 

ELY-keskus korostaa kunnan vastuuta ottaa päätöksen-
teossaan johdonmukaisesti huomioon maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaiset kaavojen sisältövaatimukset sekä 
maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 

Rakentamiskorkeus 

Kaava-alue on säännöstellyn makeanvedenaltaan ran-
nalla, jolloin alin suositeltava rakentamiskorkeus tulee 
ohjeen mukaan olla 0,5 m säännöstelyn ylärajaa ylem-
pänä tai keskimäärin kerran vuodessa esiintyvä ylin tul-
vakorkeus (HW 1/100), kumpi arvoista on suurempi. Tä-
hän lisätään rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara alla 
olevan taulukon mukaan: 

 

Lisäksi alin suositeltava rakentamiskorkeus riippuu ra-
kennuksen käyttötarkoituksesta ja rakennustavasta. 

 

 

Uudessakaupungissa vakiintunut käytäntö on ollut rat-
kaista ranta-asemakaava-alueella vakituiseen asumiseen 
tarkoitetut rakennusoikeudet ranta-asemakaavan muu-
toksella. Kaupunki ei ole pääsääntöisesti myöntänyt poik-
keamislupaa ranta-asemakaavan käyttötarkoituksesta. 

Kaavamuutosalue muodostaa ympärivuotiseen asumi-
seen tarkoituksenmukaisen rakennuspaikan. 

 

 

 

 

 

 

Makeanvedenaltaan säännöstelyn yläraja on korkeus NN 
-0,30 m. Säännöstelyn alaraja on aikana 15.5. - 15.9. 
korkeudessa NN -0,65 m ja muulloin 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. Ranta-alueet 
ovat loivapiirteisiä, joissa aaltoiluvaran merkitys on vä-
häinen. 

Ranta-asemakaavassa rakennusten korkeustasoa koske-
vassa kaavamääräykseksi on määrätty, että rakennukset 
on perustettava siten, että kosteudelle arat rakenteet 
ovat vähintään korkeustasossa +2,30 m (N2000). Ennen 
kaavan hyväksymiskäsittelyä tulee harkittavaksi, voisiko 
taso olla alhaisempi, esimerkiksi +1,80 m (N2000). 
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Lausunto / mielipide Kaavan laatijan vastine 

Lausunto on laadittu yhteistyössä vesiyksikön kanssa. Ranta-asemakaavalla on varmistettu turvallinen rakenta-
minen. 

Uudenkaupungin kaupunginhallituksen lausunto 
(3.2.2020): 

Kaavanlaatijalle huomautetaan, että kaavamuutoksen voi 
kuuluttaa vireille vasta sen jälkeen, kun kaavamuutok-
sesta on esitetty hakemus kaupungille ja kaavan käyn-
nistämisestä on päätetty kaupungin toimesta. Uudessa-
kaupungissa kaava-asioista päättää hallintosäännön mu-
kaan kaupunginhallitus. 

Kaupunginhallitus päättää käynnistää Metsähallituksen 
ranta-asemakaavan muutoksen 2 ja toteaa lausunto-
naan, että kaavaprosessin etenemiselle ei ole estettä 
edellä esitetty huomautus huomioon ottaen. 

 

 

Ranta-asemakaavan muutos on tullut vireille maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 7 luvun mukaisesti. 

Kaavan laatija on toimittanut kaupunkiin kaavan laati-
mista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
12.12.2019 ennen suunnitelman mukaisten menettely-
jen aloittamista. Ranta-asemakaava on tullut vireille Uu-
denkaupungin Sanomissa 31.12.2019 ja Vakka-Suomen 
Sanomissa 3.1.2020 julkaistuilla kuulutuksilla. 

Maanomistajalla on lakiin kirjattu oikeus ranta-asema-
kaavan laatimiseen (MRL 74 §). Lain mukaan yksittäisen 
ranta-asemakaavan tarkoituksenmukaisuus ratkaistaan 
lopullisesti vasta kaavan hyväksymistä koskevan pää-
töksenteon yhteydessä. Kaupunginhallituksen harkinta-
valtaan ei kuulu ranta-asemakaavan vireilletulon yhtey-
dessä arvioida ranta-asemakaavan lainmukaisuutta. 
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