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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

NAANTALIN KAUPUNKI 
VENNANPALTAN RANTA-ASEMAKAAVA  
 
Ranta-asemakaava koskee: 
Osaa kiinteistöä Vennanpaltta 529-401-1-55 sekä osaa kiinteistöä 
Vennanpaltta II 529-401-1-97. 
 
Ranta-asemakaavalla muodostuu: 
Korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 
 
Suunnitteluorganisaatio 
Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laadin-
nasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä. 

Käsittelyvaiheet 
Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu __.__.2019 
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä  __.__. – __.__.2020 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2020 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2020 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla noin neljä kilometriä 
Naantalin keskustasta lounaaseen. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 
2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on yleiskaavassa an-
netun RM-rakennusoikeuden jakaminen suunnittelualueelle sekä 
asuinpientalojen (AP) rakennusoikeuden osoittaminen kaavassa 
Haijaistentien pohjoispuolelle.  

Toteutuessaan ranta-asemakaavalla ei ole valtakunnallista tai mer-
kittävää maakunnallista vaikutusta. 
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2. Lähtökohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin saariston kallioista metsä-
maata ja metsäistä aluetta. Suunnittelualue on rakentamaton. 

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 5,6 hehtaaria. Suunnittelu-
alueen todellisen rantaviivan pituus on yhteensä noin 105 metriä, 
ja muunnettua rantaviivaa on yhteensä noin 95 metriä. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualueen metsäistä peltomaisemaa. Kuva: Pasi Lappalainen 
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Suunnittelualueen peltomaisemaa. Kuva: Pasi Lappalainen 

 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakentamaton. 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja.  

Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 
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2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 23.8.2004 Turun kaupunkiseu-
dun maakuntakaavan. Kaava-alue on maakuntakaavassa osoitettu 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) sekä virkistysalueeksi 
(V). 

Lähde: Turun kaupunkiseudun maakuntakaavakartta 

 

 

 

Vaihemaakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Varsinais-
Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-
maakuntakaavan. Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti 
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maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 27.8.2018 vaihemaa-
kuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoi-
man. Kaava-alueelle ei kohdistu määräyksiä vaihemaakuntakaa-
vassa. 

Ote vaihemaakuntakaavasta, jossa kaava-alueen rajaus sinisellä: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Vaihemaakuntakaavakartta 

Maakuntakaavalla ei ole ohjausvaikutusta oikeusvaikutteisen yleis-
kaavan alueella ensimmäistä ranta-asemakaavaa laadittaessa. 

Yleiskaava 

Kaava-alueella on voimassa 31.8.2012 voimaan tullut Luonnon-
maan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaava. Kaava-alue on 
osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 
(M-1, M) sekä matkailupalvelujen alueeksi (RM). 
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Ote osayleiskaavasta, jossa kaava-alue punaisella rajauksella: 

Lähde: Osayleiskaavakartta 

Kaava-aluetta koskevat osayleiskaavassa seuraavat kaavamää-
räykset: 
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Osayleiskaava-aluetta koskevissa yleisissä määräyksissä määrä-
tään, että yleiskaavaa voidaan käyttää ranta-alueilla sijaitsevilla 
AP-1-, AP/x-, RA-1- ja RA/x- alueilla rakennusluvan myöntämisen 
perusteena. Alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja 
muussa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen ympäristön ar-
vokkaat ominaispiirteet. 

Asuinrakennusten alin sallittu lattiatason korkeus on + 3,0 mpy. 

Rantavyöhykkeellä olevien virkistys- ja venevalkama-alueiden yh-
teydessä on yleiskaavaa tulkittaessa otettava huomioon rantakaa-
voissa mahdollisesti määritetyt yhteiskäyttöalueet. 

Asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen ulkopuolella uudis- ja 
korjausrakentamisen ja muun maankäytön sopeutumiseen ympä-
ristöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Osayleiskaavan mitoi-
tuksen estämättä saadaan olemassa olevaa rakennusta peruskor-
jata ja tuhoutunut rakennus korvata uudella vastaavalla rakennuk-
sella. Asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen ulkopuolella ym-
pärivuotisen asutuksen ja loma-asutuksen rakennuslupahakemuk-
sissa on osoitettava, että kiinteistölle on saatavissa riittävästi hy-
välaatuista talousvettä. Lisäksi jätevesien käsittelyssä tulee nou-
dattaa Valtioneuvoston antamaa asetusta talousjätevesien käsitte-
lystä viemäriverkostojen ulkopuolella sekä kaupungin rakennusjär-
jestystä ja muita aluetta koskevia määräyksiä, kuten ympäristön-
suojelumääräyksiä. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä ranta-ase-
makaavaa. 
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Rakennusjärjestys 

Naantalin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 14.11.2011 ja tullut voimaan 1.1.2012. 

Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa rakentaa yhden enin-
tään kaksiasuntoisen kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Lomara-
kennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen 1½- kerroksi-
sen loma-asunnon. Rantaan rajoittuvalla ympärivuotiseen asumi-
seen tarkoitetulla rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlas-
kettu kerrosala olla enintään 350 k-m². Rakennuspaikalle saa ko-
konaiskerrosalaan kuuluvina rakentaa enintään 30 k-m² saunara-
kennuksen sekä enintään kolme sen käyttötarkoitukseen liittyvää 
yksikerroksista talousrakennusta. 

Rakennusjärjestyksen mukaan rantaan rajoittuvalle rakennuspai-
kalla saa loma-asunnon kerrosala olla enintään 120 k-m². Alle 2 
000 m²:n suuruisilla vanhoilla rakennuspaikoilla saa loma-asunnon 
kerrosala olla enintään 100 m². Lisäksi saa rakentaa enintään 30 
k-m² saunarakennuksen, enintään 20 k-m² vierasmajan sekä yh-
den erillisen enintään 30 k-m² suuruisen lämpöeristämättömän va-
jarakennuksen. Näitä määräyksiä noudatetaan, ellei oikeusvaikut-
teisessa yleiskaavassa ole toisin määrätty. 

Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistä huomiota kiinnittää 
rakennusten muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Raken-
nuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää. 

Rakennuksen vähimmäisetäisyyteen keskivedenkorkeuden mukai-
sesta rantaviivasta ja sijaintiin rakennuspaikalla vaikuttavat maas-
ton muoto ja muut luonnonolosuhteet. Rakennuksen etäisyyden 
rantaviivasta tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukai-
suus mahdollisuuksien mukaan säilyy, kuitenkin vähintään 40 met-
riä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu. Saunaraken-
nuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m² ja johon ei liity vähäistä 
suurempaa terassia tai katosta, saa rakentaa vähintään 15 metrin 
etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Huvi-
majan, grillikodan, katoksen, kesäkeittiön, terassin tai näihin rin-
nastettavan rakennelman etäisyyden tulee olla keskivedenkorkeu-
den mukaisesta rantaviivasta vähintään 15 metriä. Puupintaisen ja 
lämpöeristämättömän venevajan saa rakentaa lähemmäs rantaa 
edellyttäen, että vaja soveltuu ympäristöön. Venevaja, joka sijait-
see vesirajassa, tulee sijoittaa mahdollisimman huomaamatto-
maan paikkaan. Pintamateriaaleina tulee käyttää perinteisiä julki-
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sivumateriaaleja. Kattomuodon tulee olla harjakatto. Harjan suun-
nan tulee olla kohtisuorassa rantaan nähden ja venevajan harjan 
korkeuden tulee olla sopusuhtainen maisemaan nähden. 

Rakennettaessa ranta-alueella on rakennushankkeeseen ryhtyvän 
otettava huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suurella 
varmuudella. Veden vaikutukselle arat rakennukset ja rakennelmat 
on sijoitettava mahdollisimman riskittömälle korkeudelle. Raken-
nuksia ja rakennelmia voidaan niiden arvon, käyttötarkoituksen ja 
vedenkestävyyden perusteella sijoittaa rakennusvalvontaviran-
omaisen harkinnan mukaan myös alemmaksi. 

Mereen rajoittuvilla ja muilla alavilla rakennuspaikoilla alimman lat-
tiakorkeuden tulee olla +3,50 metriä (N2000-järjestelmä). Raken-
nuksen korkeusasemaa määritettäessä tulee ottaa huomioon myös 
mahdollinen rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara ja jään työnty-
misestä rantaan aiheutuva korkeuslisä. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta ranta-ase-
makaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Emätilaselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole ollut tarpeen laatia emätilaselvitystä, 
sillä rakennusoikeus on ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaa-
vassa.  

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelle on tehty luontotyyppiselvitys syksyn 2019 ai-
kana. Luontoselvitys laaditaan kevään/kesän 2020 aikana. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 
tulisi ottaa erityisesti huomioon kaavoituksessa. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana on Naantalin kaupungin ylläpitämä pohja-
kartta. 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa pohjakartalle 
asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistämi-
nen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajan aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 12.12.2019. 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 sekä todennut kaavatyön käynnistyneeksi kokouk-
sessaan __.__.2020 § __. 

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 __.__.2020 –__.__.2020 
Naantalin kaupungin ympäristövirastossa maankäyttöosastolla 
kaupungintalon aukioloaikoina ja Nosto Consulting Oy:n tiloissa 
Turussa erikseen sovittavana aikana sekä osoitteissa www.naan-
tali.fi/nahtavilla-olevat-kaavat ja www.ranta-asemakaava.fi 
/projektit/naantali. 

Kaavaehdotus 

Naantalin kaupunginhallitus on käsitellyt __.__2020 päivätyn kaa-
vaehdotuksen kokouksessaan __.__.2020 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2020. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Ranta-asemakaavalla muodostuu asuinpientalojen korttelialuetta 
(AO), matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) sekä 
maa- ja metsätalousaluetta (M). 

Kaavaratkaisun tueksi on laadittu yleiskaavallinen tarkastelu (liite 
4). 

Mitoitus  

Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria.  

Asuinpientalojen korttelialuetta on noin 0,3 hehtaaria, matkailua 
palvelevien rakennusten korttelialuetta noin 2 hehtaaria ja maa- ja 
metsätalousaluetta noin 3,2 hehtaaria. 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 
seurantalomakkeella (liite 1). 

Kerrosalat 
 
Asuinpientalojen korttelialueelle (AO) on osoitettu rakennusoi-
keutta 300 k-m² ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialu-
eelle (RM) on osoitettu rakennusoikeutta 700 k-m². Maa-ja metsä-
talousalueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Kaava-alueelle on 
siten osoitettu kerrosalaa yhteensä 1000 k-m².  

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ranta-asemakaava täydentää olemassa olevaa yhdyskuntaraken-
netta oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. 
Noudattamalla kaavassa rakentamisesta annettuja määräyksiä 
alueen toteutus ei vaaranna luonto-, maisema- tai kulttuuriarvoja. 
Kaavassa on tarkoituksenmukaisin aluevarauksin, merkinnöin ja 
määräyksin pyritty vähentämään rakentamisesta johtuvia vaiku-
tuksia sekä turvattu terveellisen ja turvallisen ympäristön 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-
jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (liite 
3). 
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Korttelialueet 

Kortteli 1 

 

Kortteli 2 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaava lisää vähäisessä määrin uutta vakituista asutusta. 

Yhdyskuntarakenne  

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen, 
sillä ranta-asemakaavassa ei osoiteta uutta rakennusoikeutta, 
vaan siirretään oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettua ra-
kennusoikeutta Haijaistentien pohjoispuolelle. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Alueella ei ole palve-
luja. Lähimmät palvelut ovat Naantalin keskustassa noin 4 kilomet-
rin päässä. 

Liikenne 

Kaavan toteutuminen ei lisää vesi- eikä autoliikenteen määrää 
merkittävästi. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja eikä erityisiä rakennetun 
kulttuuriympäristön arvoja. 
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Virkistys 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen virkistysmahdolli-
suuksiin.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavalla on toteutuessaan vain vähäistä vaikutusta alueen maise-
maan ja kaavamääräyksillä varmistetaan rakennusten sopeutumi-
nen suunnittelualueen ympäristöön.  

Ranta-asemakaavalla ohjataan oikeusvaikutteiseen osayleiskaa-
vaan verrattuna rakentaminen kauemmaksi rantaviivasta, jonka 
vaikutukset maisemarakenteeseen voidaan nähdä positiivisena. 

Kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen luon-
nonoloihin eikä alueelta ole tiedossa metsälain, vesilain tai luon-
nonsuojelulain mukaisia kohteita.  

Suunnittelualueella tehdään luontoselvitys kevään/kesän 2020 ai-
kana, jonka tulokset huomioidaan kaavaehdotusta laadittaessa. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 
vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-
omistajalle. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 
kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 
on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistaja vastaa ranta-ase-
makaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Naantalin 
kaupunki. 
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