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Kaupunginhallitus § 373 23.10.2017
Kaupunginhallituksen konsernijaosto § 16 19.03.2018
Kaupunginhallitus § 136 09.04.2018

Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko
ranta-asemakaavan muutos Äijälän tilan alueella

744/10.03.06/2017

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 373

Maanmittausinsinööri Birit Keva 27.9.2017

Maanomistaja Reijo Koivurinta ilmoittaa käynnistävänsä ran ta-ase ma kaa-
van muuttamisen ja uuden ranta-asemakaavan laatimisen Naantalin kau-
pun gin Äijälän kylässä Rymättylässä kiinteistöllä Äijälä 529-556-1-99.

Sijaintikartta, hakemus sekä Nosto Consulting Oy:n laatima osallistumis- ja
ar vioin ti suun ni tel ma (OAS) hankkeesta oheistetaan.

LIITTEET A7 - A9, KH 23.10.2017(Säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmenevät suunnittelualueen sijainti
ja muutoksen tavoitteet sekä suunniteltu muutosprosessin kulku. Kaa-
va-alu een pinta-ala on n. 13,5 ha, josta kaavamuutos koskee n. 1,3 ha.
Kaa va-alu een rantaviivan pituus on n. 680 m.

Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa 16.11.2007 voimaan tullut
Ete läi sen saariston osayleiskaava, Otava lähisaarineen. Suunnittelualueen
ete lä osas sa, Rengon saaressa ei ole voimassa yleiskaavaa. Rengon saa-
ren pohjoisosassa on voimassa 1.12.2000 voimaan tullut Nimetön- Pa ta-
rauta - Renko ranta-asemakaavan muutos.

Eteläisen saariston (Otava lähisaarineen) osayleiskaavassa suun nit te lu alu-
een pohjoisosa on merkitty kaavamerkinnöillä MY, joka tarkoittaa maa- ja
met sä ta lous val tais ta aluetta, jolla on ympäristöarvoja, ja MT, joka tar koit-
taa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta sekä W, joka tarkoittaa ve si aluet-
ta.

Rantakaavassa, Rengon saaressa, Äijälän tilalle on osoitettu kaksi
RM-kort te li alu etta (matkailua palvelevien rakennusten korttelialue), joilla
on rakennusoikeutta yhteensä 750 k-m². RM-alueilla yksi rakennuspaikka
on rakentamatta. Vapaan rannan osuus on voimassa olevassa kaavassa
54 %.

Nyt esitetyn ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen ta voit-
tee na on siirtää rakennusoikeutta Rengon saaresta kaava-alueen man te-
reen puo lei sel le osalle. Ranta-asemakaavan laajennusalueesta on laadittu
luon to sel vi tys 1.9.2017.

Kunta voi esittää maanomistajalle osallistumis-ja arviointisuunnitelmaa
kos ke vat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täy den tä mi sek-
si. Muutoksen sisältöön otetaan kantaa, kun kaavamuutoksesta annetaan
lau sun to.
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Kaupunginhallitus on 21.6.2010 § 269 hyväksynyt ohjeen ran ta-ase ma kaa-
vo jen käsittelystä Naantalissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mu-
kaan kaavan laatija tiedottaa kaavan valmisteluaineiston nähtävillä pidosta
kai kil le osallisille kirjeitse ja ilmoituksella Rannikkoseutu-lehdessä sekä
tar vit taes sa kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla.

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen sisältö täsmentyy
kaa van käsittelyn yhteydessä. Kaavamuutoksen hyväksyy Naantalin kau-
pun gin val tuus to.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus toteaa Äijälän ranta-asemakaavan ja Ni-
me tön-Pa ta rauta-Ren ko ranta-asemakaavan muutoksen
käyn nis ty neek si Äijälän tilan 529-556-1-99 alueella.

Kaupunginhallitus edellyttää, että ranta-asemakaavan val mis-
te lus sa noudatetaan kaupunginhallituksen ran ta-ase ma kaa-
vo jen käsittelyä koskevia päätöksiä 21.6.2010 § 269 ja
10.11.2014 § 441.

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen si säl-
töön otetaan kantaa kaavaprosessin yhteydessä.

Maanomistajan laadituttaman ranta-asemakaavan ja ran-
ta-ase ma kaa van muutoksen käsittelystä kaupunki perii
maan omis ta jal ta kaupunginhallituksen päättämän kä sit te ly-
mak sun 1 500 euroa. Lisäksi peritään 250 euroa / uusi ra-
ken nus paik ka. Kaupungille kaavan kuuluttamisesta syntyvät
to del li set kustannukset peritään samoin maanomistajalta.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.03.2018 § 16

Maanmittausinsinööri Birit Keva ja maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen:

Luonnosvaiheen aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 5.12.2017 - 5.1.2018.
Naan ta lin kaupunki antaa ranta-asemakaavojen valmistelua koskevan
pää tök sen mukaisesti lausunnon Äijälän ranta-asemakaavan ja Ni me-
tön-Pa ta rauta-Ren ko ranta-asemakaavamuutoksen 29.11.2017 päivätystä
luon nok ses ta. Suunnittelualue sijaitsee Naantalin Rymättylässä Äijälän ky-
läs sä. Kaavanlaatijana on Nosto Consulting Oy / DI Pasi Lappalainen.

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on siir-
tää rakennusoikeutta Rengon saaresta kaava-alueen man te reen puo lei sel-
le osalle. Kaavamuutoksella ei lisätä rakennuspaikkojen kokonaismäärää.

Kaavoittajan ja kaupungin tavoitteena on sama lopputulos: rinneratkaisu,
jos sa yhden koko kerroksen alla on osittain maan alla oleva kerros, jossa
on pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.
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Kaavoittaja haluaisi käyttää tästä ratkaisusta kaavamääräystä ½ r II.
Naan ta lis sa on kui ten kin samasta asiasta muualla asemakaavoissa käy-
tet ty kaavamääräystä ½ k I.

Koska Naantalissa rakennetaan monessa paikassa hyvin vaihtelevaan
maas toon, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan tavoitteena on, että kaa va-
mää räyk sis sä käytetään yhdenmukaisia merkintöjä. Tämä on myös asiak-
kai den kannalta selkeämpää. Lisäperusteena on, että merkintätapa ½ k I
es tää kellarikerroksen rakentamisen puolentoista kerroksen lisäksi.

Sijaintikartta, kaavakartta ranta-asemakaavasta, kaavaselotus, ote voi-
mas sa ole vas ta ranta-asemakaavasta ja ote yleiskaavasta oheistetaan.

LIITTEET A1-A5, KHKON 19.3.2018(säilytetään erillisessä kaa va kan sios-
sa)

KAUPUNGINJOHTAJA:

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaa voit ta-
jal le annetaan seuraava lausunto:

"Selkein ratkaisu olisi, että kaavoittaja käyttää merkintää
½ k I.

Mikäli kaavoittaja kuitenkin käyttää kaavamerkintää ½ r II, tu-
lee merkinnän selitykseen lisätä teksti:” ½ r II-mer kin nän koh-
dal la kahden varsinaisen kerroksen lisäksi ei saa ra ken taa
kel la ri ker ros ta.”

KONSERNIJAOSTO:

 Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 136

Esityslistan liitteinä ovat Äijälän ranta-asemakaavan sekä Ni me tön-Pa ta-
rauta-Ren ko ranta-asemakaavan muutoksen sijaintikartta, kaavakartta,
kaa vaselos tus, ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta ja ote yleis-
kaa vas ta (KH 9.4.2019).

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus antaa kaavoittajalle seuraavan lausunnon:

Selkein ratkaisu olisi, että kaavoittaja käyttää merkintää
½ k I.

Mikäli kaavoittaja kuitenkin käyttää kaavamerkintää ½ r II, tu-
lee merkinnän selitykseen lisätä teksti: ”½ r II -merkinnän
koh dal la kahden varsinaisen kerroksen lisäksi ei saa ra ken-
taa kellarikerrosta."

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Otteen oikeaksi todistaa Naantalissa 12.4.2018

Hallintosihteeri Merja Suvanto

Jakelu Nosto Consulting Oy / dipl. ins. Lappalainen Pasi
Maanmittausinsinööri Keva Birit


