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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 
PITKÄLUODON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 JA LAAJENNUS 

Uudenkaupungin Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 3 ja laajennus on ollut luonnoksena 
nähtävillä 24.11.–23.12.2022. Kaavaluonnoksesta ei saatu yhtään lausuntoa tai mielipidettä, 
mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus kommentoi kaavaluonnosta. Kaavan laatijana olen tehnyt 
vastineen kommenttiin. 

Kommentit 

Kommentti Kaavan laatijan vastine 

Varsinais-Suomen ELY-keskus (15.12.2022) 

Kaavamuutosalue ei täytä MRL:n vaatimuksia ranta-alu-
een kaavoittamisesta. Ranta-asemakaava on tarkoitettu 
laadittavaksi pääasiassa loma-asutuksen järjestä-
miseksi. Vähintään puolet ranta-asemakaavalla osoitet-
tavista rakennuspaikoista on täten osoitettava RA-ra-
kennuspaikoiksi. ELY-keskus korostaa kunnan vastuuta 
ottaa päätöksenteossaan johdonmukaisesti huomioon 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavojen sisältö-
vaatimukset. 

Määräystä alimman suositeltavan rakennuskorkeuden 
osalta on syytä täydentää maininnalla rakennuspaikka-
kohtaisesta aaltoiluvarasta sekä matalissa lahtien pohju-
koissa tuulen aiheuttamasta paikallisesta kallistuksesta.  

 

 

Yleismääräyksiin tulee lisätä maininta puuston säilymi-
sestä, esimerkiksi: ’’Rakennuspaikan rakentamaton osa 
on hoidettava luonnonvaraisena, ja rakennuspaikalla on 
säilytettävä maiseman kannalta merkittävä puusto. Ran-
tapuusto tulee säilyttää.’’ 

 

 

Kaavaselostusta on hyvä täydentää kaavan ilmastovai-
kutuksilla. AO-korttelialueen osoittaminen tiiviin kau-
punkirakenteen ulkopuolella hajauttaa yhdyskuntara-
kennetta ja kuormittaa ilmastoa RA-korttelialuetta 
enemmän mm. lisäämällä liikkumisen tarvetta. 

 

Uudessakaupungissa vakiintunut käytäntö on ollut rat-
kaista ranta-asemakaava-alueella vakituiseen asumi-
seen tarkoitetut rakennusoikeudet ranta-asemakaavan 
muutoksella. Kaupunki ei ole pääsääntöisesti myöntänyt 
poikkeamislupaa ranta-asemakaavan käyttötarkoituk-
sesta. Kaavamuutosalue muodostaa ympärivuotiseen 
asumiseen tarkoituksenmukaisen rakennuspaikan. 

 

Rakennusalat kaavamuutoksessa on sijoitettu siten, että 
turvallinen rakennusten perustamistaso olisi saavutetta-
vissa ilman erillistä määräystäkin. Siltä varalta, että 
maaston korkeusasemaan tehtäisiin olennaisia muutok-
sia, kaavan yleisissä määräyksissä on määrätty: ”Ra-
kennukset on perustettava siten, että kosteudelle arat 
rakenteet ovat vähintään korkeustasossa +2,30 metriä 
(korkeusjärjestelmä N2000).” 

Ranta-asemakaava-alueella on voimassa maisematyö-
lupa, jonka mukaan puiden kaatamista ei saa suorittaa 
ilman kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntä-
mää lupaa. Lupavaatimus osaltaan turvaa puuston säily-
misen alueella. Kaava-alueen rakennuspaikat ovat pää-
osin hoidettua rakennettua ympäristöä, joten määräystä 
rakennuspaikan rakentamattoman osan hoitamisesta 
luonnonvaraisena ei ole perusteltua antaa. 

Kaavan laatijana en yhdy näkemykseen, että ympäri-
vuotinen asuminen aiheuttaisi vapaa-ajan asumista suu-
remman vaikutuksen ilmastoon; ennemminkin asia on 
päinvastoin. Keskimääräinen matka kodin ja vapaa-ajan 
asunnon välillä on 92 kilometriä (lähde: Tilastokeskus 
2019). Kun rakennuspaikka muuttuu vapaa-ajan asumi-
sesta ympärivuotiseen asumiseen, pendelöinti pysyvän 
asuinpaikan ja vapaa-ajan kohteen välillä poistuu. Sa-
malla myös tarve kahdelle (lämmitettävälle) asuinpai-
kalle suurella todennäköisyydellä poistuu. Paikallisesti 
pysyvä asuminen voi lisätä jonkin verran liikkumistar-
vetta, mutta kokonaisuudessaan liikkumisesta aiheutu-
vien ilmastovaikutusten arvioidaan vähentyvän muutok-
sessa. 



Nosto Consulting Oy Sivu 2 / 2 

   
 

Kommentti Kaavan laatijan vastine 

Suomessa rakennuksissa kuluu noin 40 prosenttia kai-
kesta käyttämästämme energiasta. Pysyvään asumiseen 
tarkoitetuilta uudisrakennuksilta edellytetään energiato-
distusta ja loma-asuntoja parempaa energiatehok-
kuutta. Paremmalla energiatehokkuudella on välitön il-
mastovaikutus. Se pienentää energiakulutusta ja vähen-
tää hiilidioksidipäästöjä. 

Kaavamuutoksen ilmastovaikutukset lisätään kaava-
selostukseen. 
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