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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 

sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue ja sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Pitkäluodon saaren länsirannalla 

noin 15 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään. Suunnittelualu-

eelle on kiinteä tieyhteys. 

Suunnittelualue koskee Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muu-

toksen (vahvistettu 16.12.2010) korttelia 111 ja 112, osaa korttelista 101, 

virkistysaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

Suunnittelualue koskee kiinteistöä 895-522-1-191 Härkäniemi ja 895-522-

1-240 Koivula. 

Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa noin 390 metriä ja muunnettua 

rantaviivaa noin 365 metriä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 15,0 heh-

taaria. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen taustakartta-

sarja, © Maanmittauslaitos. 
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Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla ja ilmakuvalla on 

esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 

peruskartta, © Maanmittauslaitos. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen or-

toilmakuva, © Maanmittauslaitos. 



Nosto Consulting Oy  4 (14) 

Uusikaupunki: Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 2 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  16.8.2022 

 

2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin melko tasaista metsämaata. Länsi-osa on peit-

teistä sekametsää, pohjoisosan rannassa ja itäosassa on avointa puistomai-

sesti hoidettua lehtimetsää. Alueen eteläosa on peltomaata, josta osa on 

otettu urheilualueena virkistyskäyttöön. 

Alueelta on laadittu luontoarvio edellisen kaavamuutoksen yhteydessä 

vuonna 2008. Luontoarviossa alueella ei todettu olevan erityisiä suojeltavia 

luontoarvoja, vaan alueen kasvillisuus, eläimistö ja linnusto ovat tavan-

omaisia. 

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-

alueita. 

Rakennettu ympäristö 

Lomakylän alueella on seitsemän uutta kaksikerroksista lomamökkiä (ra-

kennettu vuonna 2020) ja kuusi vanhempaa lomamökkiä (rakennettu 

vuonna 1985) RM-alueella, kaksi lomamökkiä ja rantasauna AO-alueella, iso 

kokoustila-rantasauna, venevalkama (16 laituripaikkaa) ja venevaja, toi-

misto- ja kahvilarakennukset, huoltorakennuksia ja lasten leikkipaikka sekä 

jalkapallo-, lentopallo- ja tenniskentät. 

 
Kuva: Pasi Lappalainen. 
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Muinaismuistot ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä tai rakennetun 

kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 

2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueiden-

käyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-

kaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maa-

kuntakaavaa. 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousval-

taiseksi alueeksi, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistar-

peita (MRV). Alueita voidaan osoittaa maa- ja metsätalouden lisäksi loma-

asumiseen ja matkailutoiminnoille. Alueita voidaan käyttää myös jokamie-

henoikeuden mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn sekä harkitusti haja-asutus-

luonteiseen pysyvään asutukseen. Suunnittelumääräyksen mukaisesti ole-

massa olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan yksityis-

kohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääasiallista käyttötarkoitusta 

kohtuuttomasti haittaamatta loma-asutusta, matkailua ja virkistyskäyttöä 

palvelevia toimintoja, sekä maisema- ja ympäristönäkökohdat huomioon 

ottaen muun muassa uutta pysyvää asumista ja, erityislainsäädännön oh-

jaamana, myös muita toimintoja. 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 1: 7–10 

lay/km, vapaata rantaa 40 %. Suunnittelumääräyksen mukaisesti kullekin 

osa-alueelle voidaan osoittaa vyöhyketunnuksen yhteydessä osoitettu 

määrä rakennuspaikkoja rantakilometriä kohden. Rakentamattomaksi jää-

vän rannan määrä ei saa alittaa aluetunnuksen yhteydessä osoitettua pro-

senttiosuutta kokonaisrantaviivasta. Lopullinen rakennuspaikkojen luku-

määrä määräytyy yksityiskohtaisemmassa kaavassa rannan laatuun ja ra-

kennettavuuteen liittyvien ominaisuuksien perusteella. 

Suunnittelualue rajautuu Pitkäniemen luonnonsuojelualuekohteeseen (sl 

657), joka on suojeltu vanhan metsän alueena. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti maakuntakaavassa on esitetty seu-

raavassa kuvassa. 
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Ote Vakka-Suomen maakuntakaavasta. 

 

 

 

Maakuntakaavan yleismääräysten mukaisesti koko maakuntakaava-alueella 

on yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden 

oltava vesiensuojelutavoitteita edistäviä. Vesiensuojelullisesti erityisen her-

killä, kaltevilla, notkelmaisilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä valuma-alueilla 

on maankäytön ja toimenpiteiden oltava vaikutuksiltaan sellaisia, joilla es-

tetään tai vähennetään ravinteiden ja muiden haitallisten aineiden huuh-

toutumista vesistöihin. 
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Vaihemaakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa taajamien maankäytön, palveluiden ja lii-

kenteen vaihemaakuntakaava (hyväksytty maakuntavaltuustossa 

11.6.2018, maakuntahallituksen päätös voimaantulosta 27.8.2018). Vaihe-

maakuntakaavassa ei ole osoitettu uusia merkintöjä suunnittelualueelle. 

Suunnittelualueelle on voimassa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakun-

takaava (hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.6.2021, maakuntahallituk-

sen päätös voimaantulosta 13.9.2021). Vaihemaakuntakaavassa suunnitte-

lualueelle osoitetun maa- ja metsätalousvaltaisen alueen (MRV) kaavamää-

räystä on tarkennettu. Maakuntakaavassa suunnittelualueeseen rajautu-

vaan luonnonsuojelualuekohteeseen on lisätty suojelualuemerkintä. 

 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Uudenkaupungin yleis-

kaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.1992 ja tullut voi-

maan Turun ja Porin lääninhallituksen vahvistamispäätöksellä 25.8.1994. 

Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA). 

Loma-asutusta varten varatulle alueelle voidaan sijoittaa loma-asuntoja si-

ten, että rakennusoikeus määräytyy tilan pinta-alan ja rantaviivan pituuden 

perusteella mitoitusohjeiden mukaisesti. Rakentaminen on sijoitettava 

puuston suojaamana ja siten, että rakennusten sivuräystäät ovat pääsään-

töisesti rannan suuntaiset. Vaja- ja saunarakennukset on sijoitettava loma-

asuntojen lähelle ja ne on suunniteltava yhtenäisesti. Kaikessa rakentami-

sessa sekä laiturien ja muiden rakenteiden teossa on luonnontilainen mai-

sema mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa vesialueeseen (W), etelässä maa- ja 

metsätalousvaltaiseen alueeseen (M) ja kaakossa luonnonsuojelualueeseen 

(SL). 

Suunnittelualue kuuluu pääosin yleiskaavan osa-alueeseen II (5 las/ran-

takm tai 1 las/2 ha maa-aluetta), jolla loma-asutuksen mitoituksena käyte-

tään viittä loma-asuntoa rantakilometriä kohden tai yhtä loma-asuntoa 

kahta hehtaaria maa-aluetta kohden siten, että pienempi luku on tilan enim-

mäisrakennusoikeus. Rantaviivasta vähintään 50 % tulee jättää vapaaksi. 

Ranta-asemakaavalla voidaan tapauskohtaisesti, erityisistä syistä raken-

nusoikeutta siirtää tai vähäisessä määrin suurentaa perusmitoitusta. Pieni 
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osa suunnittelualueesta kuuluu osa-alueeseen I (4 las/rantakm tai 1 las/3 

ha maa-aluetta, vapaata rantaa 60 %). 

Suunnittelualue kuuluu yleiskaava-alueeseen, jossa vuoden 1980 jälkeen 

tapahtuneita lohkomisia ei oteta huomioon tilojen rakennusoikeutta määri-

tettäessä. 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.4.2021 (§ 168) todennut tarpeen 

muuttaa vähäiseltä osin Uudenkaupungin ranta-alueille 25.8.1994 vahvis-

tettua osayleiskaavaa. Tavoitteena on kumota määräys kantatilavuodesta 

koko osayleiskaavan aluetta koskien. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus yleiskaavassa on esitetty seuraa-

vassa kuvassa. 

 
Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta. 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaa-

van muutos (vahvistettu 16.12.2010). Suunnittelualueelle on ranta-asema-

kaavan muutoksessa osoitettu matkailua palvelevien rakennusten kortteli-

aluetta (RM), pientalojen korttelialuetta (AO-1), maa- ja metsätalousaluetta 

(M) sekä lähivirkistysaluetta matkailualueen käyttöön (VU). 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus voimassa olevassa asemakaavassa 

on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutoksesta. 
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Ranta-asemakaavan koillisosassa on vireillä (luonnosvaiheessa) Lokalahden 

Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 3. 

Rakennusjärjestys 

Uudenkaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 14.8.2018. Raken-

nusjärjestyksen mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan 

tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tar-

koitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan vähintään 3 000 m2. Rakennuspai-

kan pinta-alan vähimmäisvaatimus ei koske uudelleen rakentamista, perus-

korjausta eikä vähäistä lisärakentamista, jos rakennuspaikka pysyy samana 

ja rakennusluvan myöntämisen edellytykset ovat muutoin olemassa. Käyt-

tötarkoituksen muutoksessa rakennuspaikan pinta-alan tulee kuitenkin olla 

vähintään 3 000 m², kun käyttötarkoitus muuttuu asuinrakennukseksi. 

Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla ympärivuotiseen asumiseen osoi-

tettu kerrosala saa olla enintään 300 m2 ja loma-asumiseen osoitetulla ra-

kennuspaikalla enintään 200 m2. Vanhoilla rakennuspaikoilla rakentamisen 

määrä voi olla pienempikin, riippuen rakennuspaikan pinta-alasta ja ympä-

ristöstä. Lomarakennuspaikan rakennusoikeus on 150–200 m2. Rakennus-

oikeuden määrää voidaan kasvattaa korkeintaan 200 m2:iin, mikäli raken-

nuspaikka on yli 3 000 m2 ja se on puustoinen. Rakentamisen määrä ei 

koske ranta-asemakaavoissa olevia rakennuspaikkoja. Kaavaa laadittaessa 

rakennusjärjestyksen rakennusoikeudet ovat ohjeena. 

Asuinrakennuspaikalla saa olla enintään: 

- yksiasuntoinen asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 200 m², 

- yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m², 

- yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m², 

- kolme talousrakennusta, joiden pinta-alat sisältyvät kokonaiskerrosalaan, 

- kerrosten lukumäärä saa olla enintään puolitoista (1½). 

Lomarakennuspaikalla saa olla enintään: 

- yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 150 m², 



Nosto Consulting Oy  11 (14) 

Uusikaupunki: Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 2 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  16.8.2022 

 

- yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m², 

- yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m², 

- kolme talousrakennusta, joiden pinta-alat sisältyvät kokonaiskerrosalaan, 

- kerrosten lukumäärä saa olla enintään yksi. Venevajan kerrosala saa olla 

enintään 40 m2. Venevajan ala otetaan huomioon rakennuspaikan yh-

teenlaskettua kokonaiskerrosalaa laskettaessa. Venevajan rakentamis-

mahdollisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti. 

Rakennuksen vähimmäisetäisyyteen keskivedenkorkeuden mukaisesta ran-

taviivasta ja sijaintiin rakennuspaikalla vaikuttavat maaston muoto ja muut 

luonnonolosuhteet. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellai-

nen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy, 

kuitenkin vähintään 30 metriä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta 

johdu. Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m2 ja johon ei 

liity vähäistä suurempaa terassia tai katosta, saa rakentaa vähintään 20 

metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. 

Huvimajan, grillikodan, katoksen, kesäkeittiön tai näihin rinnastettavan 

muun rakennelman etäisyys rantaviivasta tulee olla 10 metriä, mikäli 

edessä on riittävä suojapuusto, muutoin etäisyys on 20 m. Venevajan saa 

rakentaa lähemmäs rantaa edellyttäen, että vaja soveltuu ympäristöön. Ve-

nevaja, joka sijaitsee vesirajassa, tulee sijoittaa mantereen puolelle mah-

dollisimman huomaamattomaan paikkaan. Harjan suunnan tulee olla kohti-

suorassa rantaan nähden ja venevajan harjan korkeuden tulee olla sopu-

suhtainen maisemaan nähden. 

Rakennettaessa ranta-alueella on rakennushankkeeseen ryhtyvän otettava 

huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suurella varmuudella. 

Mereen rajoittuvilla ja muilla alavilla rakennuspaikoilla alimman lattiakor-

keuden tulee olla +2,30 metriä (N2000-järjestelmä). Rakennuksen kor-

keusasemaa määritettäessä tulee ottaa huomioon myös mahdollinen raken-

nuspaikkakohtainen aaltoiluvara ja jään työntymisestä rantaan aiheutuva 

korkeuslisä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 14 § 4 mom.) mukaan rakennusjärjestys 

ei ole ohjeena ranta-asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueesta on laadittu kaavan pohjakartta (koordinaattijärjes-

telmä ETRS-GK22, korkeusjärjestelmä N2000). Pohjakartta täyttää maan-

käyttö- ja rakennuslain (11.4.2014/323) 54 a §:ssä ranta-asemakaavan 

pohjakartalle asetetut vaatimukset. Pohjakartta on hyväksytty Uudessakau-

pungissa 20.10.2021 (kiinteistöinsinööri Leena Viljanen). 
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2.2 Tavoite 

Kaavatyön tavoitteena on laajentaa matkailua palvelevien rakennusten 

korttelialuetta (RM) ranta-alueella ja osoittaa laajennettavalle alueelle sau-

nan rakennusala, lisätä loma-asuntojen rakennusoikeutta 200 k-m2 kortte-

lissa 111 sekä poistaa vierasmajan rakennusala (vm) korttelin 101 tontilta 

1. 

2.3 Kaavan vaikuttavuus 

Laadittavalla ranta-asemakaavan muutoksella ei arvioida olevan sellaisia 

vaikutuksia, että ne koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnalli-

sia asioita tai että ne olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden 

kannalta tärkeitä. 

2.4 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan: 

- nykytilanneselvitys 

2.5 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

- ympäristölliset vaikutukset 

- taloudelliset vaikutukset 

- sosiaaliset vaikutukset 

- mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-

den toimialaa kaava koskee. 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

- suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomistajat 

sekä mahdolliset vuokra-alueiden haltijat 

- Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat 

- Varsinais-Suomen ELY-keskus 

- Varsinais-Suomen liitto 
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4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Maalis–kesäkuu 2022: Ranta-asemakaavan laadinnan vireilletulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

täville yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa 

kaupunginvirastossa sekä kaupungin internet-si-

vuilla, ilmoitus kaupungin ilmoituslehdissä, tiedoksi 

kaavatyön osallisille. Aineisto pidetään nähtävillä 

kaupungissa 30 päivää, jonka aikana osalliset saa-

vat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä, jotka 

otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaa-

valuonnoksesta kaupunki pyytää lausunnot viran-

omaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Elo–lokakuu 2022: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaava-

ehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja il-

moittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kaupungin vi-

rallisissa ilmoituslehdissä, jolloin osalliset voivat 

tehdä vielä muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaa-

vaehdotuksesta kaupunki pyytää tarvittaessa lau-

sunnot viranomisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Joulukuu 2022: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-

mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-

taa Turun hallinto-oikeuteen. 
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5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, TkK Jussi Jääoja 

puh. 040 540 7320, jussi.jaaoja@nostoconsulting.fi 

 

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 Turku 

 

Uudenkaupungin kaupunki: 

kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén 

puh. 0500 743 087, leena.arvela-hellen@uusikaupunki.fi 

suunnitteluavustaja Jenni Karilainen 

puh. 040 617 6556, jenni.karilainen@uusikaupunki.fi 

Hallinto- ja kehittämiskeskus 

Kaupunkisuunnittelu 

Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

Nosto Consulting Oy 

mailto:leena.arvela-hellen@uusikaupunki.fi

