
 Sivu 1 / 4 

   
 
VASTINE 

 
 
Nosto Consulting Oy   puh. 0400 858 101 
Brahenkatu 7   www.nostoconsulting.fi 
20100 TURKU   etunimi.sukunimi@nostoconsulting.fi 
y-tunnus 2343223-6   Alv rek. kotipaikka Turku 
 

 

NAANTALIN KAUPUNKI 
VENNANPALTAN RANTA-ASEMAKAAVA 

Vennanpaltan ranta-asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä 11.8.2020 – 10.9.2020. Kaa-
valuonnoksesta saatiin nähtävilläoloaikana kaksi (2) mielipidettä osallisilta sekä Naantalin kau-
punginhallituksen lausunto. Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoon ja mielipiteisiin vastineen. 

 

Lausunto / mielipide Kaavan laatijan vastine 

Naantalin kaupunginhallitus (29.6.2020) 

RM-alueelle ei saa suorittaa lohkomista korttelia pienem-
mäksi rakennuspaikaksi. Muilta osin kaavamuutos on 
mahdollinen. 

 

RM-1-korttelialueen kaavamääräykseen on lisätty teksti 
”Alueella ei saa suorittaa lohkomista korttelia pienem-
mäksi rakennuspaikaksi.” ennen kaavaluonnoksen aset-
tamista yleisesti nähtäville. 

Mielipide A (6.9.2020) 

Vennanpaltanlahti tarjoaa siellä pesiville linnuille suojai-
san elinympäristön ja pohjoisemmaksi muuttaville lin-
nuille rauhallisen ruokailu- ja levähdyspaikan- Lahti on 
myös arvokas kalojen kutupaikka. 

Kaavaa laadittaessa tulee huomioida alueen merkittävä 
arvo lintujen pesimä- ja oleskelupaikkana. Kaikkien edun 
mukaista on vaalia alueen korvaamatonta luontoa ja si-
joittaa uudisrakentaminen siten, että luonnolle kohdistuu 
mahdollisimman vähän haittaa. 

Neljän viime vuoden aikana on keväästä syksyyn tehty 
tontiltani käsin havaintoja alueen linnustosta. Linnuston 
monipuolisuutta kuvaa se, että lahden ja siihen rajoittu-
van metsän lintulajeja on kertynyt 94, joista 50 on pesi-
nyt, todennäköisesti pesinyt tai joiden reviiriin alue kuu-
luu. 37 on säännöllisesti ruokaillut tai muuten oleskellut 
alueella, loput ovat olleet läpikulkumatkalla. 

Aluetta koskevassa voimassa olevan yleiskaavan yleisissä 
määräyksissä määrätään, että alueen yksityiskohtaisem-
massa kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa tulee ot-
taa huomioon alueen ympäristön arvokkaat ominaispiir-
teet. 

Esitän, että luontoarvojen säilyttämiseksi huolehditaan 
siitä, ettei kaavamuutoksen myötä Vennanpaltanlahdella 
viihtyvien lintujen ja kalojen lisääntymis- ja elinpiiri ka-
peudu.  

Esitettyä ranta-asemakaavaa ei tule hyväksyä ennen kuin 
on tehty riittävä, luotettava selvitys alueen luontoar-
voista, erityisesti sen linnustosta. 

 

 

 

Kaava-alueelta on laadittu kevään/kesän 2020 aikana 
luontoselvitys, jonka tulokset huomioidaan kaavaehdo-
tusvaiheessa. 
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Lausunto / mielipide Kaavan laatijan vastine 

Mielipide B (8.9.2020) 

Nykytilanteessa ko. kaava-alue on osayleiskaavassa osoi-
tettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1) sekä 
matkailupalvelujen alueeksi (RM), jolle on osoitettu yksi 
rakennuspaikka. Nyt haettavassa ranta-asemakaavassa 
haetaan oikeutta rakentaa viisi loma-asuntoa, huoltora-
kennuksia sekä yhteissaunaa. Mielestämme yhden raken-
nusoikeuden muuttaminen viideksi on ylimitoitettu. 

 

 

Lisäksi haluaisin ilmaista muutamiin suunnittelijan väittä-
miin eriävän mielipiteemme:  

• Noudattamalla kaavassa rakentamisesta annet-
tuja määräyksiä alueen toteutus ei vaaranna 
luonto-, maisema- tai kulttuuriarvoja  Loma-
kylän rakentaminen muuttaa negatiivisesti 
edellä mainittuja arvoja. 

 

• Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta yhdys-
kuntarakenteeseen  Varmasti lisääntyvä, kau-
sittainen ja vaihtuva liikehdintä, liikenne ja muu-
alla lisääntyvällä toiminnalla on vaikutusta. 

 

 

• Kaavan toteutuminen saattaa vähäisissä määrin 
lisätä alueen autoliikenteen määrää loma-ai-
koina  Viisi loma-asuntoa vääjäämättä lisää lii-
kennettä. 

 

 

• Kaava-alueelta ei ole tiedossa erityisiä maise-
maan liittyviä arvoja, jotka tulisi ottaa huomioon 
kaavoituksessa. Kaavan toteutumisella ei ole 
merkittävää vaikutusta alueen luonnonoloihin 
eikä alueelta ole tiedossa metsälain, vesilain tai 
luonnonsuojelulain mukaisia kohteita  Luon-
nollisesti näin massiivisella rakentamissuunni-
telmalla on yllä oleviin merkittävää vaikutusta, 
ilman että luonnonsuojelualueita olisikaan. 

 

• Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia 
muille, kuin maanomistajalle  Tämä ei pidä 
paikkaansa. Meidän omistama ympärivuotiseen 
asumiseen tarkoitettu kiinteistömme on tällä 
hetkellä rauhallinen laajan metsämaan ympä-
röimänä, vaikkakin kaakkoispuolella on jo nyt 
laaja Naantalin kaupungin omistama lomakylä ja 
virkistysalue. Nyt haettava uusi viiden loma-
asunnon, huoltorakennusten ja yhteissaunan 
muodostama alue aiheuttaa sen, että oikeus 
rauhalliseen asumiseen meiltä poistuu ja tämä 

 

 

Kaavaratkaisu toteuttaa voimassa olevan oikeusvaikut-
teisen osayleiskaavan tavoitteita. Ranta-asemakaavassa 
RM-alue muodostaa yhden rakennuspaikan, jota ei saa 
lohkomalla jakaa pienempiin osiin. Ranta-asemakaavassa 
RM-alueelle osoitettu rakentamisen määrä on kohtuulli-
nen muihin vastaaviin RM-alueisiin verrattuna, eikä ra-
kentamisen määrä ole mitenkään poikkeuksellisen suuri. 

 

Kaava-alueelta on laadittu kevään/kesän 2020 aikana 
alueen luontoarvojen selvittämiseksi luontoselvitys, 
jonka tulokset huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa. 
Kaava-alueelta ei ole tiedossa erityisiä maisemaan liitty-
viä tai rakennetun kulttuuriympäristön arvoja, jotka tulisi 
ottaa huomioon kaavoituksessa. Yleisissä kaavamääräyk-
sissä on annettu määräyksiä liittyen rakentamisen sopeu-
tumiseen ympäristöön. 

Kaava-alueen lähiympäristöön on voimassa olevassa 
osayleiskaavassa osoitettu loma-asumista, matkailupal-
velujen alueita sekä vakituista asumista. Kaava-alueelle 
on lisäksi olemassa oleva tieyhteys. Kaavaratkaisu tukeu-
tuu voimassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen sitä ha-
jauttamatta ja toteuttaa alueella voimassa olevan oikeus-
vaikutteisen osayleiskaavan tavoitteita.  

Kaava-alueelle on olemassa oleva ajoyhteys (Kopelan-
tie), joka erkanee Haijaistentieltä noin 100 metriä kaava-
alueesta koilliseen. Kyseinen ajoyhteys jatkuu kaava-alu-
eelta kaava-alueen eteläpuolisille kiinteistöille. Tuleva lii-
kenne kortteliin 1 koskee ainoastaan Haijaistentietä (seu-
tutie) sekä Kopelantien alkuosaa, jossa liikenne lisääntyy 
enimmillään viiden 5 loma-asunnon verran. 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa sellaisia luonnon- tai mai-
sema-arvoja, jotka tulisi ottaa huomioon kaavoituksessa. 
Kaavassa on osoitettu korttelin 1 lisäksi maa- ja metsä-
talousaluetta, jolla ei ole rakennusoikeutta. Lisäksi ylei-
sissä määräyksissä on annettu määräyksiä koskien ra-
kennuspaikan rakentamattomia osien hoitamista luon-
nontilaisina. Rakennuspaikoilla on säilytettävä myös mai-
seman kannalta merkittävä puusto ja ranta-asemakaava-
alueella tulee voimaan lisäksi MRL 128 §:n mukainen toi-
menpiderajoitus. 

 

Käsillä oleva ranta-asemakaava on voimassa olevan oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen. Kaava-alue 
on oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu mat-
kailupalvelujen alueeksi, jossa alue on varattu yhteisran-
taiseksi lomakyläalueeksi ja joka on tarkoitettu asema-
kaavoitettavaksi. Kaavassa arvioitavat taloudelliset vai-
kutukset liittyvät suoriin ranta-asemakaavasta aiheutu-
viin maksuihin tai saataviin, kuten kiinteistövero tai ra-
kentamisesta aiheutuvat kustannukset. Käsillä olevassa 
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Lausunto / mielipide Kaavan laatijan vastine 

vääjäämättä laskee kiinteistömme arvoa merkit-
tävästi. 

Ymmärrämme hyvin kiinteistöomistajan ranta-asema-
kaavahankkeella pyrkimyksen nostaa maa-alueensa ar-
voa. Kyse on kuitenkin kahden tasavertaisen kiinteistön-
omistajan eduista, joten pyydän huomioimaan tämän, 
ettei toinen hyödy merkittävästi toisen kustannuksella. 

4.6.2020 suunnitelmassa on kirjattu kohta ”Arvioitavat 
vaikutukset: Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuk-
sien osalta: ympäristölliset vaikutukset, sosiaaliset vaiku-
tukset, taloudelliset vaikutukset ja mahdolliset muut vai-
kutukset.” Kuitenkaan sosiaalisia vaikutuksia ei miten-
kään teidän suunnitelmassanne ole käsitelty? Esitetyllä 
suunnitelmalla on juurikin edellä selostetulla tavalla mer-
kittävä vaikutus meille rajanaapureina. 

Samassa suunnitelmassa on kohta ”Maanomistajille ja ra-
janaapureille lähetetään tieto nähtävillä olosta kirjeitse. 
Kaavan valmistelumateriaalista osallisilla on mahdolli-
suus ilmaista mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti kaa-
van laatijalle. Tarvittaessa osallisilla on mahdollisuus 
neuvotella kaavan laatijan kanssa.” Tieto tuli meille kui-
tenkin vasta virallisesti elokuun 10. päivä, eikä näin ollen 
mahdollisuutta neuvotella kaavan laatijan kanssa ole ollut 
jo suunnitteluvaiheessa. 

 

 

 

 

 

 

Näkisimme ehdottomasti mieluummin kaavaan muutet-
tavan yhden vakituisen asuinpaikan loma-asumisen si-
jaan. 

Pyydämme kohtuullistamaan pienemmäksi rakennusneli-
öiden ja rakennuspaikkojen määrää. 

Lisäksi kaavailtu saunarakennus on aivan liian suuri, lä-
hes oman asuinkiinteistömme kokoinen. Ehdottomasti 
vaadimme esitetyn yhteissaunarakennuksen paikan siir-
tämistä alueen toiseen reunaan. Se on laaditussa havain-
nekuvassa osoitettu aivan asuin- ja varastorakennuk-
semme lähelle ja huomattavasti korkeammalle ja tästä 
aiheutuisi, että oleskelumme ranta-alueellamme ja laitu-
rilla olisi aivan vailla yksityisyyttä. 

Lisäksi haluamme poistettavan kaksi loma-asuntoa koko-
naan tai siirrettävän alueen toiseen reunaan. 

ranta-asemakaavassa ei ole mahdollista ottaa kantaa sel-
laisiin asioihin, kuin kaava-alueen viereisten kiinteistöjen 
hinnan- tai arvonmuodostumiseen tulevaisuudessa. 

 

Kaavassa rakentamisen määrä noudattaa voimassa ole-
van osayleiskaavan mukaisia mitoituksia. 

 

 

Kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusvaiheessa 
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin osalta. 

 

 

Kaava on kuulutettu vireille ja kaavan valmistelumateri-
aali (kaavaluonnos) on asetettu nähtäville 11.8.2020 al-
kaen. Osallisille, kuten rajanapureille ja maanomistajille 
vireilletulosta ja nähtävilläolosta on ilmoitettu kirjeitse, 
jonka mielipiteen jättäjä on saanut 10.8.2020, eli ennen 
kaavan vireilletulosta kuuluttamista. Osallisilla on ollut 
nähtävilläoloaikana mahdollisuus esittää kirjallinen tai 
suullinen mielipide kaavan valmistelumateriaalista.  

Mielipiteen jättäjä on antanut kirjallisen mielipiteen val-
mistelumateriaalista nähtävilläoloaikana. Kaavan laati-
jana laadin käsillä olevan vastineen liittyen kaavan val-
mistelumateriaalista (kaavaluonnos) annettuihin mielipi-
teisiin ja lausuntoihin. Osallisilla on lisäksi tarvittaessa 
mahdollisuus neuvotella kaavan laatijan kanssa. Osalli-
silla on kaavaprosessin aikana lisäksi mahdollisuus esit-
tää vielä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta kaavan 
nähtävilläoloaikana. 

 

Vakituisen asumisen osoittaminen suunnittelualueelle on 
alueella voimassa olevan osayleiskaavan tavoitteiden 
vastainen. 

RM-alueelle osoitettu rakentamisen määrä on kohtuulli-
nen muihin vastaaviin alueisiin verrattuna. 

Yhteissaunarakennuksen rakennusoikeus on kohtuullinen 
5 loma-asunnon yhteiskäyttöön. Yhteissaunarakennus on 
havainnekuvassa osoitettu noin 8 metriä RM-alueen kiin-
teistön etelärajasta ja samalla kiinteistönrajasta koilli-
seen.  

Kaavaehdotusvaiheessa RM-alueen rakennusalan etelä-
rajaa siirretään 8 metristä 12 metriin kiinteistörajasta. 
Havainnekuvaa päivitetään siten, että saunarakennus 
siirretään RM-alueen pohjoisreunaan. 
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