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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 

Tunnistetiedot 

Kaava-alue muodostuu osasta kiinteistöä Vehotniemi 529-514-1-25. 

Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 0,18 hehtaaria. Kaava-alueella on ranta-

viivaa 25 metriä. 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Naantalin Rymättylässä noin kahdeksan kilometriä Ry-

mättylän keskustasta luoteeseen (linnuntietä). 

Kaava-alue sijaitsee kiinteän tieyhteyden päässä. 

 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

 

Kaava-alue ilmakuvassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on maastoltaan saariston kallioista metsämaata. Alue on 

rakentamatonta. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Varsinais-Suomen maakun-

takaavan. 

Ote maakuntakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista alu-

etta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV).  

 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

Lähde: Varsinais-Suomen maakuntakaavakartta 
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Yleiskaava  

Kaava-alueella on voimassa Rymättylän kunnanvaltuustossa 11.12.2008 

hyväksytty ja 11.3.2009 voimaan tullut Rymättylän pohjoisosan osayleis-

kaavan muutos. 

Ote osayleiskaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alue on osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla 

on ympäristöarvoja (MU). 

Kaava-aluetta koskee osayleiskaavassa seuraava kaavamääräys: 

 

Ranta-asemakaava 

Kaava-alueella on voimassa Kurjenrauman ranta-asemakaava (laadittu ku-

motun rakennuslain mukaisena rantakaavana), joka on hyväksytty 

28.9.1973 Rymättylän kunnanvaltuustossa ja tullut voimaan 18.1.1974 lää-

ninhallituksen päätöksellä. 

Kaava-alue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa rantapuistoaluetta 

(PR), johon saa rakentaa yhteiskäyttöön tarkoitetun venelaiturin. 
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Ote muutettavasta kaavasta (kaavamuutosalue rajattuna sinisellä): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Naantalin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuus-

tossa 14.11.2011 ja tullut voimaan 1.1.2012. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavamuutosalueen pohjakartta on hyväksytty 12.6.1972. Kartan mitta-

kaava on 1:2000. 

2.2 Tavoite 

Laadittavan ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa ranta-

puisto, johon saa rakentaa yhteiskäyttöisen venelaiturin, maa- ja metsäta-

lousalueeksi. Kaavamuutoksen yhteydessä yhteiskäyttöalue poistuu. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

 Nykytilanne 

 



Nosto Consulting Oy  7 (8) 

Naantalin kaupunki: Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  8.12.2017 

 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

 Ympäristölliset vaikutukset 

 Sosiaaliset vaikutukset 

 Taloudelliset vaikutukset 

 Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

 suunnittelualueen maanomistaja, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

 Naantalin kaupungin hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusval-

vonta, palo- ja pelastustoimi, kaupungin elinkeino-, ympäristö- ja va-

paa-aikatoimet 

 viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Tammikuu 2018: Naantalin kaupunginhallitus käsittelee osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen sekä 

toteaa ranta-asemakaavamuutoksen käynnistymi-

sen. 

Helmikuu 2018: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan val-

mistelumateriaali asetetaan samanaikaisesti nähtä-

ville 30 päivän ajaksi. Kaava on nähtävillä kaavan 

laatijan tiloissa Turussa sekä Naantalin kaupungin 

ympäristövirastossa maankäyttöosastolla ja osoit-

teissa www.ranta-asemakaava.fi/projektit/naantali 

sekä www.naantali.fi. Nähtävillä olosta ja kaavatyön 

vireilletulosta kuulutetaan Naantalin kaupungin alu-

eella ilmestyvässä lehdessä. Maanomistajille ja ra-

janaapureille lähetetään tieto nähtävillä olosta kir-

jeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 

kaavan valmistelumateriaalista osallisilla on mah-

dollisuus ilmaista mielipiteensä suullisesti tai kirjal-

lisesti kaavan laatijalle. Tarvittaessa osallisilla on 

mahdollisuus neuvotella kaavan laatijan kanssa. 
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Ehdotusvaihe 

Toukokuu 2018: 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 lausunnot viran-

omaisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Syyskuu 2018: Kaupungin hyväksymispäätös. Hyväksymistä kos-

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

suunnittelija, FM Tanja Konstari 

puh. 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi  

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Naantalin kaupunki: 

maanmittausinsinööri Birit Keva 

puh. 044 733 4702, birit.keva@naantali.fi  

 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 
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