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LIITTEET 1) Asemakaavan seurantalomake 

2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

 

 

 

VERSIOHISTORIA 

 

0.9 Kaavaluonnos 25.4.2019 Käsitelty Naantalin kaupungin-

hallituksessa pp.kk.2019 § nn 

    



Nosto Consulting Oy  4 (15) 

Naantali: Elorannan ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen 
Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  25.4.2019 

 

1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

NAANTALIN KAUPUNKI 

ELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOA-

MINEN 

 

Ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen koskee: 

Osaa loma-asuntojen korttelia 3, kiinteistöä 529-489-1-178. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen laadinnasta on vas-

tannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu __.__.2019 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä  __.__. – __.__.2019 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2019 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2019 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa entisen Rymätty-

län kunnan alueella noin 6,5 km linnuntietä ja noin 10 km maan-

tietä Rymättylän keskustan palveluista länteen. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus ja tavoitteet 

Suunnittelualueelle on 16.12.1993 hyväksytty Elorannan ranta-

asemakaava, jossa suunnittelualue on osoitettu loma-asuntojen 

korttelialueeksi (RA-1). Rymättylän kunnanvaltuusto on 

11.12.2008 tekemällään päätöksellä vahvistanut Rymättylän kun-

nan pohjoisosan osayleiskaavan muutoksen, jossa ranta-asema-

kaava-alueet sisältyivät pohjoisosan yleiskaavaan. Suunnittelualue 

on yleiskaavassa osoitettu asuntoalueeksi (A/1). Rymättylän kun-

nanhallitus on lisäksi myöntänyt poikkeamisluvan rakennuspaikalla 

olevan vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi 

21.11.2001.  
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Suunnittelutyön tavoitteena on osittain kumota voimassa oleva 

Elorannan ranta-asemakaava siltä osin, kuin se on suunnittelualu-

eella ristiriidassa oikeusvaikutteisen Rymättylän pohjoisosan 

osayleiskaavan muutoksen kanssa.  
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus ja maanomistus 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin saariston kallioista metsä-

maata. Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,7 hehtaaria 

Suunnittelualueen kiinteistö 529-489-1-178 on yksityisessä omis-

tuksessa. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee yksi asuinrakennus, kaksi talousra-

kennusta, sauna sekä venevaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueen 

asuinrakennus. 

Kuva: Pasi Lappalai-

nen 
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Suunnittelualueella 

sijaitseva talousra-

kennus. Kuva: Pasi 

Lappalainen 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueella 

sijaitseva saunara-

kennus. Kuva: Pasi 

Lappalainen 

 

Suunnittelualueen rantaa. Venevaja vasemmalla ja uimalaituri edessä. Kuva: 

Pasi Lappalainen 
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2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö vahvisti 20.3.2013 maakuntavaltuuston 

10.12.2010 hyväksymät Loimaan seudun, Turun seudun kehys-

kuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat. Kaavat 

muodostavat yhdessä Turun kaupunkiseudun, Salon seudun maa-

kuntakaavojen ja Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaavan 

kanssa Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan. 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsäta-

lousalueeksi, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehitystar-

peita (Mrv) sekä saariston rengastiehen tukeutuvaksi kehittämis-

vyöhykkeeksi. 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

alueella. 

Ote maakuntakaavasta: 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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Alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 

1 eli 7-10 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantavii-

vasta. 

 
 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa 11.12.2008 hyväksytty Rymätty-

län pohjoisosan osayleiskaavan muutos. Suunnittelualue on 

osayleiskaavassa osoitettu asuntoalueeksi, jossa rakennuspaikalle 

saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jossa saa olla sivuasunto ja 

asuinrakennuksen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. 

AO-rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus on 350 k-m². 

Ote osayleiskaavasta: 

Lähde: Yleiskaavakartta 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Rymättylän kunnanvaltuuston 

16.12.1993 hyväksymä ja Lääninhallituksen päätöksellä 7.10.1994 

voimaan tullut Elorannan ranta-asemakaava. Voimassa olevassa 

ranta-asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu lomarakennus-

ten korttelialueeksi, johon saa rakentaa yhden enintään 120 k-m² 

lomarakennuksen ja erillisen, enintään 25 k-m² saunarakennuksen 

sekä enintään 30 k-m² vajarakennuksen. Yli 6000 m² suuruiselle 

rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa enintään 20 k-m² vierasma-

jan ja enintään 25 k-m² saunarakennuksen. 

 

Ote ranta-asemakaavasta: 

Lähde: ranta-asemakaavakartta 

 

Rakennusjärjestys 

Naantalin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupungin-

valtuustossa 14.11.2011 ja tullut voimaan 1.1.2012. Rakennusjär-
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jestys kumoaa Rymättylän kunnan 23.5.2002 hyväksytyn raken-

nusjärjestyksen. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, ase-

makaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset 

menevät rakennusjärjestyksen edelle. 

Kaavan pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään voimassa olevan ranta-asemakaavan 

pohjakarttaa mittakaavassa 1:2000. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen suunnittelun tarve ja 
suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajan aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 25.4.2019. OAS:ssa on lue-

teltu osallisina eri tahoja. 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 

Naantalin kaupunginhallitus on käsitellyt osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman ja 25.4.2019 päivätyn kaavaluonnoksen sekä toden-

nut kaavatyön käynnistyneeksi kokouksessaan __.__.2019 § nn. 

Kaavan laatija huolehtii kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman ja kaavan valmistelumateriaalin (kaavaluon-

noksen) nähtävillä olosta kuuluttamisesta. Ranta-asemakaavatyön 

vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaava-

luonnoksen nähtävilläolosta kuulutetaan Rannikkoseutu-lehdessä 

__.__.2019. Maanomistajille ja rajanaapureille ilmoitetaan nähtä-

villäolosta kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaa-

valuonnos pidetään yleisesti nähtävillä __.__. – __.__.2019 Naan-

talin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttöosastolla kaupun-

gintalon aukioloaikoina ja Nosto Consulting Oy:n tiloissa Turussa 

erikseen sovittavana aikana sekä osoitteissa www.naantali.fi ja 

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

Kaavaehdotus 

Naantalin kaupunginhallitus on käsitellyt pp.kk.2019 päivätyn kaa-

valuonnoksen kokouksessaan _._.2019. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2019. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan osittaisen ku-
moamisen kuvaus 

4.1. Kaavan osittaisen kumoamisen rakenne  

Osa Elorannan ranta-asemakaavaa kumotaan loma-asuntojen 

korttelissa 3 (RA-1). Kumoaminen koskee korttelin 3 tonttia nro 1. 

Mitoitus 

Kumottavan alueen pinta-ala on noin 0,7 hehtaaria ja rantaviivan 

pituus noin 85 metriä. 

Alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 

1 eli 7-10 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantavii-

vasta. 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

4.2. Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen vaikutukset 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaava ei lisää uutta vakituista asutusta alueella. Kumottavan kaa-

van rakennuspaikalla on tehty käyttötarkoituksen muutos ja mah-

dollistettu vakituinen asuminen 21.11.2001. 

Yhdyskuntarakenne  

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen. 

Kaavan kumoamisen myötä alueelle tulee voimaan Rymättylän 

pohjoisosan osayleiskaavan muutos. 

Palvelut 

Osittaisella kaavan kumoutumisella ei ole vaikutusta alueen palve-

luihin. 

Liikenne 

Kaavan osittaisen kumoutumisen toteutuminen ei lisää vesi- eikä 

autoliikenteen määrää merkittävästi. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja eikä erityisiä rakennetun 

kulttuuriympäristön arvoja. 

Virkistys 

Osittaisella kaavan kumoutumisella ei ole merkittävää vaikutusta 

alueen virkistysmahdollisuuksiin. 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Osittaisella kaavan kumoutumisella ei ole merkittävää vaikutusta 

alueen maisema- tai luonnonoloihin. Kumottava alue on voimassa 

olevassa yleiskaavassa korttelialuetta. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Osittaisella kaavan kumou-

tumisella ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Maa- ja kallioperä 

Osittaisella kaavan kumoutumisella ei ole suoria taloudellisia vai-

kutuksia muille kuin maanomistajalle. 
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5. Ranta-asemakaavan osittaisen ku-
moamisen toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  

Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen toteutumista ohjaa 

kaavakartan lisäksi tämä kaavaselostus. 

5.2. Toteutuksen seuranta 

Ranta-asemakaavan kumoutuessa toteutusta ohjaa Rymättylän 

pohjoisosan osayleiskaavan muutos. Alueen jatkosuunnittelusta, 

rakentamisesta ja viranomaisvalvonnasta vastaa Naantalin kau-

punki. 

 

 

Turussa 25.4.2019 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen   

dipl.ins.  

 


