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1. Suunnittelualue ja sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Vohlon saaressa Pitkäluodontien 

varrella Lautveden vesialueella noin 12 kilometriä Uudenkaupungin keskus-

tasta etelään. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys ja se sijaitsee lähellä 

mannerta. 

Suunnittelualue koskee Heikkalanpään ranta-asemakaavan (vahvistettu 

18.12.1980) korttelin 7 rakennuspaikkaa 1, korttelin 9 rakennuspaikkoja 1 

ja 2, korttelin 10 rakennuspaikokkoja 2, 3, 6 ja 7 sekä maa- ja metsäta-

lousaluetta. 

Suunnittelualue koskee kiinteistöjä 895-497-1-19 RINNERANTA, 895-497-

1-22 RANTASIPI, 895-497-1-24 SUVILA, 895-497-1-25 LEPPÄRANTA, 895-

497-1-39 Epi, 895-497-1-56 Ristola ja 895-497-1-60 Pihlajaranta. Suunnit-

telualue koostuu neljästä palstasta. 

Suunnittelualueella on rantaviivaa yhteensä noin 775 metriä ja muunnettua 

rantaviivaa noin 740 metriä. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 

5,24 hehtaaria. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen taustakartta-

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

esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 

peruskartta, © MML. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen or-

toilmakuva, © MML. 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston kallioista 

metsämaata. Ranta-alueet ovat rakennettavuudeltaan hyviä. Alueelta on 

laadittu luontoselvitys kesällä 2021. Luontoselvityksen maankäyttösuosi-

tukset on huomioitu kaavaehdotusta laadittaessa. 

Suunnittelualue rajautuu Lautveden Natura 2000 -alueeseen (FI0200044), 

jonka suojeluperusteena on alueen säilyttäminen pesivälle ja erityisesti 

muuttomatkalla olevalle linnustolle suotuisana. 

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-

alueita. 

 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on seitsemän loma-asunnon rakennuspaikkaa, jotka 

ovat yhtä lukuun ottamatta rakennettuja. Vohlon saaressa on yhteensä 15 

lomarakennuspaikkaa, ja yksi vakituisen asunnon rakennuspaikka. Lähis-

töllä Pitkäluodon itärannalla on myös rakennettuja vakituisen asunnon ra-

kennuspaikkoja. 
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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. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-

teista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden aluei-

den ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä 

sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
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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 mm. uutta pysyvää asumista ja, erityislainsäädännön ohjaamana, 

myös muita toimintoja. 

Suunnittelualueen itäisin palsta kuuluu osittain suojelualueeseen (S), jolla 

on osoitettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittä-

vät luonnon-, maiseman- ja vesiensuojelualueet ja -kohteet. Tunnus (sl 

653) viittaa Lautveden sl-alueeseen. Suojelumääräyksen mukaisesti suun-

nitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla luonnonarvoja turvaavia ja 

edistäviä. 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2: 5–7 

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 lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluvaan Lautve-

den Natura 2000 -alueeseen (FI0200044). 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti maakuntakaavassa on esitetty seu-

raavassa kuvassa. 
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Ote Vakka-Suomen maakuntakaavasta. 

 

 

 

 

Uudenkaupungin alueella on voimassa tuulivoimavaihemaakuntakaava 

(vahvistettu ympäristöministeriössä 9.9.2014), luonnonarvojen ja -varojen 

vaihemaakuntakaava (tullut voimaan maakuntahallituksen päätöksellä 

13.9.2021) sekä hyväksytty taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-

teen vaihemaakuntakaava (hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018). 

Vaihemaakuntakaavoissa ei ole osoitettu uusia merkintöjä suunnittelualu-

eelle. 
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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 pääosin loma-asuntoalueeksi 

(RA). Loma-asutusta varten varatulle alueelle voidaan sijoittaa loma-asun-

toja siten, että rakennusoikeus määräytyy tilan pinta-alan ja rantaviivan 

pituuden perusteella mitoitusohjeiden mukaisesti. Rakentaminen on sijoi-

tettava puuston suojaamana ja siten, että rakennusten sivuräystäät ovat 

pääsääntöisesti rannan suuntaiset. Vaja- ja saunarakennukset on sijoitet-

tava loma-asuntojen lähelle ja ne on suunniteltava yhtenäisesti. Kaikessa 

rakentamisessa sekä laiturien ja muiden rakenteiden teossa on luonnonti-

lainen maisema mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. 

Suunnittelualueen itäosaan on yleiskaavassa osoitettu luonnonsuojelualue 

(SL). Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoi-

tettu. Alueelle ei saa rakentaa rakennuksia, jotka saattavat turmella alueen 

luontoa ja vaikeuttaa alueen muodostamista luonnonsuojelualueeksi. Suun-

nittelualueen länsiosaan on yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalous-

valtainen alue (M). 

Suunnittelualue kuuluu yleiskaavan osa-alueeseen I (4 las/rantakm tai 1 

las/3 ha maa-aluetta), jolla loma-asutuksen mitoituksena käytetään neljää 

loma-asuntoa rantakilometriä kohden tai yhtä loma-asuntoa kolmea heh-

taaria maa-aluetta kohden siten, että pienempi luku on tilan enimmäisra-

kennusoikeus. Rantaviivasta vähintään 60 % tulee jättää vapaaksi. Ranta-

asemakaavalla voidaan tapauskohtaisesti, erityisistä syistä rakennusoi-

keutta siirtää tai vähäisessä määrin suurentaa perusmitoitusta. 

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. 
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Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta. 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Heikkalanpään ranta-asemakaava, joka on 

vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksessa 18.12.1980. 

Suurin osa suunnittelualueesta on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa 

osoitettu loma-asuntorakennusten korttelialueeksi (RH), jonka rakennus-

paikalle saa rakentaa yhden loma-asunto- sekä saunarakennuksen. Raken-

nuspaikan kerrosala saa olla enintään 120 m2, ellei kaavamääräyksin muuta 

osoiteta. Kaavassa on osoitettu rakennuspaikkojen enimmäislukumäärä 

korttelissa. Rakennusalan ulkopuolinen osa on osoitettu rakennuspaikan 

osaksi, joka on säilytettävä luonnonvaraisena (i). Osa kaava-alueen länsi-

osasta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M), jolle loma- tai sauna-

rakennusten rakentaminen on kielletty. Maa- ja metsätalousalueelle koh-

distuu myös yhteiskäyttöalueen (YK) merkintä sekä ohjeellinen ajoyhteys. 

Muutettavan ranta-asemakaavan yleisten määräysten mukaan rakennusten 

on oltava puurakenteisia ja niiden julkisivut on maalattava tai muutoin kä-

siteltävä tumman ja himmeän sävyisiksi. Alueella sallitaan jätteiden poisto 

ainoastaan umpinaiseen säiliöön ja poiskuljetus tai kuivakäymälät sekä 

kompostointi. Jätehuolto on hoidettava niin, ettei siitä koidu haittaa naapu-

reille eikä yhteyskäyttöalueiden käytölle ja ettei saastetta joudu mereen, 

pohjaveteen eikä juomavedenottamoihin. Saunajätevedet on imeytettävä 

maahan vähintään 15 metrin etäisyydelle vesistöstä. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus voimassa olevassa asemakaavassa 

on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta (vahvistettu 18.12.1980). 
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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, 

- 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. 
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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. 

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseen asumiskäyttöön tulee poik-

keamisluvassa täyttää seuraavat kriteerit: 

1. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 3 000 m². 

2. Rakennuspaikalle tulee olla järjestettynä riittävä veden saanti ja jäteve-

sien käsittely tulee toteuttaa rakennusjärjestyksessä esitetyllä tavalla. 

3. Poikkeamisluvan hakijan tulee esittää jätevesien käsittely- ja vesihuol-

tosuunnitelma poikkeamishakemuksen yhteydessä. 

4. Rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie, jota pitkin esim. palo-, 

pelastus- ja lieteautot pääsevät rakennuspaikalle, tai mahdollisuus täl-

laisen järjestämiseen, mistä otetaan ehto poikkeamislupaan. 

5. Ranta-asemakaava-alueella käyttötarkoitusta ei muuteta ilman käyttö-

tarkoituksen muutoksen mukaista ranta-asemakaavan muutosta. 

6. Saaressa, joihin ei ole tieyhteyttä, ei muuteta käyttötarkoitusta ilman 

ranta-asemakaavaa ja sen yhteydessä esitettyjä perusteita. Poikkeuk-

sena voidaan käsitellä vanhoja kalastajatiloja. 

7. Vanhat asumispaikat, joissa on vielä rakennukset jäljellä, voidaan edellä 

esitetyistä määräyksistä huolimatta muuttaa riittävillä perusteilla pysy-

vään asumiseen tarkoitetuiksi. 

8. Alueilla, jotka ovat luonnonarvoiltaan herkkiä ja joille voidaan sijoittaa 

vain pienehköjä rakennuksia, ei käyttötarkoitusta muuteta. 

9. Alavilla alueilla, joilla on tulvan, sortuman tai vyörymän vaara, ei loma-

asuntojen käyttötarkoitusta muuteta. 

10. Käyttötarkoitusta ei myöskään muuteta, mikäli on nähtävissä, että yh-

dyskuntarakenne merkittävästi hajoaa ja muodostuu taaja-asutusta. 

11. Pääperiaatteena on, että teiden rakentaminen tai veden saanti ja jäte-

vesien käsittelyn/viemäröinnin järjestäminen ei saa aiheuttaa kaupun-

gille kustannuksia. 

12. Rakennusluvassa rakennuksen teknisten ominaisuuksien on täytettävä 

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

ei ole ohjeena ranta-asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Maanomistus 

Suunnittelualueella sijaitsevat kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueesta on laadittu kaavan pohjakartta 27.4.2021 (Maanmit-

tauspalvelu Puttonen Oy, mittakaava 1:2000, mittausluokka 3, koordinaat-

tijärjestelmä ETRS-GK22, korkeusjärjestelmä N2000). Pohjakartta täyttää 

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

pohjakartalle asetetut vaatimukset. Pohjakartta on hyväksytty Uudessakau-

pungissa 27.5.2021. 

2.2 Tavoite 

Suunnittelutyön tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen korttelin 7 ra-

kennuspaikka 1 (895-497-1-39 Epi), korttelin 9 rakennuspaikat 1 ja 2 (895-

497-1-56 Ristola ja 895-497-1-60 Pihlajaranta) sekä korttelin 10 rakennus-

paikat 6 ja 7 (895-497-1-19 RINNERANTA ja 895-497-1-22 RANTASIPI) va-

kituisen asunnon rakennuspaikaksi (AO) ja kasvattaa niiden rakennusoi-

keutta 250–300 m2:iin. Tavoitteena on myös kasvattaa korttelin 10 raken-

nuspaikkojen 2 ja 3 (895-497-1-25 LEPPÄRANTA ja 895-497-1-24 SUVILA) 

rakennusoikeutta 175 m2:iin. 

Rakennuspaikat rajataan kaavamuutoksessa tarkoituksenmukaisella ta-

valla. Korttelialueen lopullinen rajaus ratkaistaan kaavamuutoksessa. Alu-

een suunnittelussa otetaan huomioon nykysäännökset, luonnonolosuhteet 

ja alueen muut ominaispiirteet. 

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 

- luontoselvitys 
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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-alueen haltijat 

- Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat 

- Varsinais-Suomen ELY-keskus 

- Varsinais-Suomen liitto 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Touko–marraskuu 2021: Ranta-asemakaavan laadinnan vireilletulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja 

nähtäville yhdessä kaavan valmisteluaineiston 

kanssa kaupunginvirastossa sekä kaupungin in-

ternet-sivuilla, ilmoitus kaupungin ilmoitusleh-

dissä, tiedoksi kaavatyön osallisille. Aineisto pi-

detään nähtävillä kaupungissa 30 päivää, jonka 

aikana osalliset saavat lausua kaavaluonnok-

sesta mielipiteensä, jotka otetaan mahdollisuuk-

sien mukaan huomioon. Kaavaluonnoksesta kau-

punki pyytää lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Touko–kesäkuu 2022: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaa-

vaehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi 

ja ilmoittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kau-

pungin virallisissa ilmoituslehdissä, jolloin osalli-
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set voivat tehdä vielä muistutuksen kaavaehdo-

tuksesta. Kaavaehdotuksesta kaupunki pyytää 

tarvittaessa lausunnot viranomisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Elo–syyskuu 2022: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväk-

symistä koskevasta päätöksestä on mahdollista 

valittaa Turun hallinto-oikeuteen. 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 040 858 101, 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 elinvoimapalvelut 

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 


