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Koska alueen maankäyttö poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta, kaavatyön yhteydessä on 
tehty yleiskaavallinen tarkastelu, jossa on selvitetty asemakaavan sisältövaatimusten toteutumisen 
lisäksi yleiskaavan sisältövaatimusten toteutumista. Arviointi suoritetaan käymällä läpi maankäyttö- 
ja rakennuslaissa esitetyt yleiskaavan sisältövaatimukset ja arvioimalla niiden toteutuminen Luon-
nonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavassa suunnittelualueelle sijoittuvien asuinpientalojen 
ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialueiden osalta. 
(MRL 39§, 2. momentti kohdat 1-9). 
 
Suunnittelualue on voimassa olevan Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavassa osoi-
tettu matkailupalvelujen alueeksi (RM), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja rantaan ra-
joittuva maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1). 
 
MRL 39.2 § kohta 1: Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
Suunnittelualueen asuinpientalojen korttelialueen sijoittaminen ja matkailupalvelujen alueen raken-
nusoikeuden sijoittelu poikkeaa Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan maankäytöstä. 
Ranta-asemakaavaan sisältyy noin 3 ha maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, joka oikeuttaa 
osayleiskaavan mukaiseen uuteen asuinpientalojen rakennuspaikkaan. Kaavalla ei ole merkittävää 
vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen, sillä ranta-asemakaavassa ei osoiteta uutta rakennusoikeutta, 
vaan siirretään oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettua rakennusoikeutta Haijaistentien poh-
joispuolelle.  
Suunnittelualueen länsipuolelle noin 0,5 kilometrin päähän on Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien 
osayleiskaavassa osoitettu yhdelle vastaavalla matkailupalvelujen rakennusyksikölle 3 rakennus-
paikkaa, joista yksi on vakituisen asumisen rakennuspaikka. Alueella voimassa olevassa ranta-ase-
makaavassa on osoitettu tälle yhdelle rakennusyksikölle rakennusoikeutta 2400 k-m2. Suunnitelta-
vana olevassa ranta-asemakaavassa matkailupalvelujen alueelle osoitetaan rakennusoikeutta yh-
teensä 700 k-m2. Suunnitelma on siten yhdenvertainen vastaavien muiden ranta-asemakaavahank-
keiden kanssa ja toteuttaa maanomistajien yhdenvertaista kohtelua yleiskaavan sisällä. 
 
Suunnitelma ei heikennä arvokkaiden luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön ominaisuuksia. 
 
MRL 39.2 § kohta 2: Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
Suunnittelualue tukeutuu Luonnonmaan rakennettuun ympäristöön. Alue sijaitsee olemassa olevien 
kulkuyhteyksien varrella. Alue on saavutettavissa hyvin sekä autolla että kevyellä liikenteellä.  
 
MRL 39.2 § kohta 3: Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
Suunnitelma toteuttaa osayleiskaavan mukaista asukasmäärän lisäyksen tavoitetta. Alue tukeutuu 
Luonnonmaan ja Naantalin keskustan palveluihin. Naantalin keskusta sijaitsee noin 4 kilometrin 
päässä. Luonnonmaalle on suunnitteilla perhetalo, jonka yhteyteen sijoittuisivat muun muassa päi-
väkoti, esiopetus ja alakoulu. 
 
MRL 39.2 § kohta 4: Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä 
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen 
ja talouden kannalta kestävällä tavalla  
Alue sijaitsee olemassa olevien kulkuyhteyksien varrella. Alue on saavutettavissa hyvin sekä autolla 
että kevyellä liikenteellä. Kevyelle liikenteelle on rakennettu väylä 1,5 kilometrin päähän suunnitte-
lualueesta.  
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MRL 39.2 § kohta 5: Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasa-
painoiseen elinympäristöön 
Alueelle on mahdollista järjestää hyvä elinympäristö.  
 
MRL 39.2 § kohta 6: Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
Suunniteltu kaavaratkaisu toteuttaa osayleiskaavan mukaista rannalle sijoittuvaa matkailupalvelujen 
toimintaedellytyksiä. Hanke toteuttaa Naantalin kaupunkistrategia 2022 kärkihanketta 2: hyvien yh-
teyksien Naantali, ja sen kärkitoimenpidettä Matkailuun soveltuvien alueiden kaavoitus sekä matkai-
luyritysten toimintaedellytyksiä parantavat investoinnit. Hanke toteuttaa myös kärkihanketta 3: kas-
vava ja vetovoimainen Naantali, ja sen kärkitoimenpidettä Luonnonmaan kehittäminen asumisen 
sekä matkailu- ja virkistystoimintojen kasvualueena.  
 
MRL 39.2 § kohta 7: Ympäristöhaittojen vähentäminen 
Suunniteltu rakentaminen ei lisää ympäristöhaittoja alueella. 
 
MRL 39.2 § kohta 8: Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
Osayleiskaavan mukaiset arvokkaat luonto-, kulttuuri- tai maisema-alueet ja -kohteet säilyvät edel-
leen muuttumattomina hankkeesta huolimatta. Alueen matkailupalvelujen alueiden sijoittelu ja asuin-
pientalojen korttelialueen sijoittaminen osayleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle ei 
aiheuta yleiskaavassa osoitettuun käyttöön verrattuna suurempaa uhkaa maiseman ja luonnonarvo-
jen säilymiselle.  
 
MRL 39.2 § kohta 9: Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 
Suunnitelma ei vähennä Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan virkistysalueiden 
määrää eikä estä yhtenäisten virkistysalueiden muodostumista. 
 
Johtopäätökset 
 
Laadittava ranta-asemakaava ei edellytä Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan 
muuttamista. Ranta-asemakaavassa voidaan toteuttaa pääosa osayleiskaavan tavoitteista ja maan-
käyttö- ja rakennuslaissa yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset voidaan ottaa huomioon. Suun-
nittelualueelle on mahdollista järjestää hyvä elinympäristö. 
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