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Lausunto ehdotukseen Äijälän ranta-asemakaavaksi ja Nimetön-Patarauta-Renko 
ranta-asemakaavan muutokseksi, Naantali

Lausuntopyyntö koskee 13.4.2018 päivättyä kaavaehdotusta Naantalin 
Rymättylän alueen kiinteistölle Äijälä 529-556-1-99.

Rengon saaressa on voimassa ranta-asemakaava, jota on tarkoitus 
muuttaa. Manneralueen puolella on voimassa yleiskaava.

Tarkoituksena on siirtää yhden lomarakennuspaikan rakennusoikeus 
Rengon saaren RM-alueelta mantereen puolelle RA-rakennuspaikaksi. 
Kaavan tavoitetta ei ole tarkemmin perusteltu.

Kaavaan ei ole laadittu emätilaselvitystä. Kaavoituksessa on vielä syytä 
selvittää ja huomioida, miten Rengon saaren RM-aluetta on käsitelty 
voimassaolevan ranta-asemakaavan mitoituksessa. RM-alueilla mitoitus 
on saatettu osoittaa suurempana kuin erillisinä RA-rakennuspaikkoina olisi 
voitu kaavassa tehdä. Rakennuspaikan siirto ei tässä tilanteessa ehkä ole 
mitoituksen kannalta mahdollista.

Kaavaan ei sisälly laskelmaa vapaan rannan määrästä. Ehdotuksessa 
uuden rakennuspaikan ja yleiskaavan RA-alueen väli näyttää jäävän 
kapeaksi, joten on syytä vielä tarkistaa, voidaanko se lukea laskelmassa 
vapaan rannan määrään.

Vapaan rannan muutokseen ja riittävyyteen on vielä syytä kiinnittää 
huomiota. Rymättylän pääsaarilla on paikoitellen jäljellä hyvin vähän 
rakentamisesta vapaata rantaa. Tämän johdosta yleiskaavassa vapaaksi 
osoitetut ranta-alueet ovat tärkeitä eikä niitä tule ilman erityistä syytä 
supistaa.

Ranta-asemakaavalla poiketaan rantaosayleiskaavasta, jossa manneralue 
on osoitettu MY-alueeksi. Kaavan perusteluissa on siksi syytä arvioida 
poikkeusta mitoituksen ja vapaan rannan määrän lisäksi myös 
ympäristövaikutusten kannalta. 

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1497176


  2 (2)
 

 ASIA  VARELY/1819/2018
 
 

Rakentamisen sopeuttamisesta maisemaan on ehdotuksessa annettu 
määräys

Alueelta on laadittu luontoselvitys. ELY-keskus toteaa, että alueen 
luontoarvot eivät estä kaavan mukaista rakentamista. Rakennettavilla 
alueilla on kuitenkin hyvä huomioida lähinnä tervalepästä koostuva 
rantapuusto, jonka poistamista tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää, 
sekä rauhoitettu ruskosammakko, jonka vuoksi mahdolliset rannan 
kaivuutyöt ja ruovikon ruoppaaminen olisi hyvä tehdä talvella. 

Ranta-asemakaavojen lähtötiedot on syytä varmistaa jo kaavan 
aloitusvaiheessa. 

ELY-keskus suhtautuu kriittisesti matkailukäyttöön varattujen 
lomarakennuspaikkojen muuttamiseen yksityiseen käyttöön, koska se ei 
tue yleistä virkistyskäyttöä eikä matkailun edistämistä koskevia tavoitteita.
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