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1 PERUSTIEDOT 
 
1.1 Tunnistetiedot 
 
Kaavan nimi: KARVARI-RANNIKON RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN 

MUUTOS 
 
 
Alueen määrittely: Karvari-Rannikon ranta-asemakaava koskee Anttilan kylän (407) Susiniemi –

nimisen tilan (RN:o 5:29) itäosaa. Ranta-asemakaavan muutos koskee korttelia 
8 sekä virkistys-, maa- ja metsätalous-, ja tiealuetta.  

 
 Ranta-asemakaavalla ja ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu Anttilan 

kylän kortteli 8 sekä maa- ja metsätalousaluetta sekä tiealuetta. 
 
Kaavan päivämäärä: 10.5.2015 
 
Kaavan laatija: Susanna Roslöf, arkkitehti SAFA 
 Kreetalankatu 22 
 29200 Harjavalta 
 
Kaavan vireilletulo: 23.10.2014 
 
 
Kaupunginhallitus: xx.xx.20xx 
Valtuusto hyväksynyt: xx.xx.20xx 
 
 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Suunnittelualue sijaitsee Rauman kaupungin eteläpuolella Anttilan kylässä Hanhisten niemen kärjessä. Kaa-
vahanke koskee Susiniemi –nimistä tilaa (RN:o 5:29). Suunnittelualueelle johtaa tieosuuskunnan ylläpitämä 
Hanhistentie –niminen yksityistie, joka haarautuu Unaja-Pyhäranta –yhdystieltä (1960).  
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2014 
2. Ote Satakunnan maakuntakaavasta (YM 30.11.2011, KHO 13.3.2013) 
3. Ote Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavasta 28.5.2001 
4. Poistuva kaava 
5. Rauman Susiniemen luontoselvitys 2011, Ahlman Konsultointi & Suunnittelu 
6. Ote Rauman eteläisten rantojen maisemaselvityksestä: Johanna Tukkiniemi 1997 
7. Maisema-analyysi 
8. Neuvottelumuistiot 
9. Palauteraportti 
10. Karvari-Rannikon ranta-asemakaavakartta 
 
 

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 
 

- Rauman eteläisten rantojen luontoselvitys: Janne Lampolahti & Markku Suominen 1998 
- Raportti Rauman eteläisten rantojen rakennuskulttuuriselvityksestä heinä- ja elokuussa 1997: An-
nukka Kolehmainen, Rauman Museo 1997 
- Kesäasuntojen rakentaminen Rauman eteläisillä rannoilla vuosina 1920-1959: Annukka Kolehmai-
nen, Rauman Museo 1998 
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2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Karvari-Rannikon ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos käynnistyi yksityisen maanomis-
tajan aloitteesta. Lähialueen maanomistajille tarjottiin kirjeitse (21.9.2008) mahdollisuutta liittyä kaa-
vamuutoshankkeeseen. 
 
Rauman kaupunginhallitus päätti 23.3.2009 (229 §), että kaavoitukseen ryhdytään ja hankkeesta 
tehdään kaavanlaatimissopimus. 
 
Kaavahankkeesta laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2014. Rauman kaupunginhalli-
tuksen kaavoitusjaosto päätti asettaa suunnitelman nähtäville 24.10.-10.11.2014 väliseksi ajaksi 
(KVJ 112§ 14.10.2014). Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 
asettamisesta julkaistiin kuulutukset 23.10.2014 Länsi-Suomessa ja Satakunnan Viikossa. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu palautetta.  
 
Viranomaisaloitusneuvottelu pidettiin 15.6.2009. Viranomaisneuvottelussa ja myöhemmissä työneu-
votteluissa sovittujen periaatteiden mukaisesti laadittu ranta-asemakaavan luonnos hyväksyttiin kau-
punginhallituksessa ja asetettiin nähtäville 24.10.-10.11.2014 väliseksi ajaksi. Nähtäville asettami-
sesta julkaistiin kuulutukset 23.10.2014 Länsi-Suomessa ja Satakunnan Viikossa. Kaavaluonnokses-
ta pyydettiin lausunnon viranomaistahoilta. 

 
 
2.2 Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 
 

Karvari-Rannikon ranta-asemakaavassa kaavoitetaan aiemmin kaavoittamaton tilan itäosa maa- ja 
metsätalousalueeksi. Karvari-Rannikon ranta-asemakaavan muutostyössä tavoitteena on ollut sijoit-
taa rakennuspaikat luontevasti maastoon siten, että niiden kunkin ominaispiirteet olisivat tasavertai-
set muihin nähden. Valmisteluvaiheessa on tutkittu useita eri vaihtoehtoja rakennuspaikkojen sijoit-
tamiselle. 
 
Alueelle ei ole tehty suunnitelmia virkistyskäyttöön ja alueen merkitys ulkoilu- ja virkistyskäytössä on 
vähäinen. Ranta-asemakaavan muutostyössä virkistyskäyttöön varatut alueet muutetaan maa- ja 
metsätalousalueiksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja ja loma-asuntopaikkojen korttelialueeksi. Ran-
ta-asemakaavan muutostyössä on otettu huomioon osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalous-
valtainen aluevaraus, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Näin turvataan alueen maisemalliset ja kult-
tuurihistorialliset arvot sekä säilytetään arvokkaat luontokohteet luontoselvityksen suositusten mu-
kaisesti. 

 

 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Ranta-asemakaavan toteuttaminen aloitetaan kaavan saatua lainvoiman. Ranta-asemakaavaan 
osoitetut neljä loma-asuntojen rakennuspaikkaa toteutuvat lähivuosina vähitellen. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Hanhisten niemen kärki on ollut 1400 -luvulla karu kalliosaari. Vähitellen Hanhisten kalliosaari mui-
den saarten tapaan kasvoi ja alkoi antaa suojaa rannan suuntaan. Saari on maan kohoamisen myö-
tä liittynyt mantereeseen ja vähitellen on muotoutunut Hanhisten niemi. Maasto nousee rannasta 
suunnittelualueen keskelle mentäessä aina +13.00 metriin asti. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 
12,5 hehtaaria. 

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualueen lounais- ja länsireuna on valoisaa ja harvapuustoista kallioaluetta. Kallioilla on 
monipuolinen sammal- ja jäkälälajisto. Ylispuina on vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä. Kallioiden not-
koissa on isovarpurämeitä ja sararämeitä. Rannalla sijaitsee hyvin pieniä rantaniitty- ja rantalehto-
laikkuja. Suunnittelualueen itäreuna on tiheäpuustoisempaa kuusi- ja mäntymetsää.  
 
Rauman eteläisten rantojen luontoselvityksessä alueen lounais- ja länsireuna on arvotettu metsälain 
mukaiseksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi. Suunnittelualueelle laadittiin tarkempi luontoselvitys 
vuoden 2011 keväällä ja kesällä ranta-asemakaavan muutosta varten. Luontoselvityksen mukaan 
suunnittelualueen luontotyypit ovat verraten arvokkaita pieneen pinta-alaan nähden. Metsälakikoh-
teiksi tulkittavia kallioalueita on alueen länsi- ja pohjoisosassa, mutta itäosassa ei ole käytännössä 
mitään luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita. Metsälakikohteiden lisäksi eteläosassa pienialainen sa-
raräme on uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut, minkä vuoksi luontoselvityksessä suositellaan 
kohde säästettäväksi ennallaan. Luoteisosan pieni tervaleppäyhdyskunta suositellaan myös säästet-
täväksi, sillä siitä saattaa kehittyä edustava lehto. 
 
 

           
 
 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Varsinaisella suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsee 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia sotahistoriallisia Kanuunankallion kivilatomuksia. Sotien aika-
na aluetta on käytetty vartiointi- ja muonituspaikkana. 

 
Suunnittelualueesta itään sijaitsee 1800-luvun loppupuolella rakennettu kalastustorppa (RN:o 4:35, 
Lee). Kalastustorppa on pienikokoinen punamullattu yksinäistupa. Pihapiirissä on päärakennuksen 
lisäksi ainoastaan kellari ja myöhemmin rakennettu ranta-sauna. Nykyisin kalastustorppa toimii ke-
säpaikkana. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee loma-asuntoja.  
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Alueelle johtaa Susiniemen yksityistie, joka on rakennettu suunnittelualueen keskelle asti. Alueen 
länsipuolella sijaitseva lomakiinteistö käyttää tietä ainoana kulkuyhteytenään rakennuspaikalle.  
Alue tukeutuu Rauman kaupungin keskustan kaupallisiin ja julkisiin palveluihin. 
 
Suunnittelualueen itäkulmassa on vesijohtolinja.  

 
3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on kiinteistöosakeyhtiön omistuksessa. 
 
 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Satakunnan maakuntakaava 
Rauman eteläisten rantojen osayleiskaava: hyv. 28.5.2001 
Karvari-Rannikon ranta-asemakaava: hyv. 7.9.1989 
Rauman kaupungin rakennusjärjestys 
Pohjakartta: hyv. 25.3.2009 
Rauman Susiniemen luontoselvitys 2011: Ahlman Konsultointi & Suunnittelu 
Rauman eteläisten rantojen luontoselvitys: Janne Lampolahti & Markku Suominen 1998 
Rauman eteläisten rantojen maisemaselvitys: Johanna Tukkiniemi 1997 
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4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Voimassa oleva Karvari-Rannikon ranta-asemakaava on laadittu vuonna 1989, jolloin seutukaava on 
ohjannut suoraan alueen maankäyttöä. Satakunnan Seutukaavassa 5 suunnittelualueen pohjoisosa 
oli osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi. Alueelle on laadittu vuonna 2001 osayleiskaava, jossa suurin 
osa ranta-asemakaavan lähivirkistysaluetta on osoitettu luonto- ja maisemaselvitysten perusteella 
maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueella ei ole virkistyskäyttösuunni-
telmia. Satakunnan maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu käyttötarkoitusvarauksia.  
 
Karvari-Rannikon ranta-asemakaavassa rakennuspaikkojen sijoittelua on ohjannut seutukaavan ret-
keily- ja ulkoilualueen varaus sekä emätilatarkastelu. Maanomistusolosuhteiden ja virkistyskäyttö-
suunnitelmien muututtua on ollut tarpeen ryhtyä kaavamuutoksen laatimiseen. Rakennuspaikat pyri-
tään sijoittamaan taloudellisesti, tasapuolisesti ja alueen ominaispiirteet huomioiden. 

 
 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Karvari-Rannikon ranta-asemakaavan muutos on käynnistynyt maanomistajien aloitteesta. Rauman 
kaupunginhallitus on päättänyt 23.3.2009, että ranta-asemakaavan muutokseen ryhdytään ja hank-
keesta laaditaan kaavanlaatimissopimus (KH 229§). 

 
 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
4.3.1 Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdis-
ta, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että osallisilla on 
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti 
tai suullisesti mielipiteensä asiasta.  

 
Osallisia ovat: 
1.Maanomistajat ja naapureina sijaitsevien kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja työntekijät 
2.henkilöt, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
3.viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten Rauman kaupungin hal-
lintokunnat, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan Museo 

 
4.3.2 Vireilletulo 

Karvari-rannikon ranta-asemakaavan muutostyö on käynnistynyt yksityisten maanomistajien aloit-
teesta. Kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettami-
sesta julkaistiin kuulutus Länsi-Suomessa ja Satakunnan Viikossa. 

 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Ranta-asemakaavahankkeen aloitusvaiheessa suunnittelualueen naapurikiinteistöjen omistajille lä-
hetettiin kirjeet, jossa hanke esiteltiin ja tarjottiin mahdollisuutta liittyä mukaan. Kaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma laadittiin 1.10.2014. Naapurikiinteistöjen omistajille lähettiin kirje, jossa kerrot-
tiin valmisteluvaiheen asiakirjojen nähtäville asettamisesta. Valmisteluvaiheen asiakirjat ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään ja täsmennetään tarpeen mukaan työn edetessä. 
Vuorovaikutusta osallisten, kaavoittajan ja viranomaisten kesken ylläpidetään kaavasuunnittelun ko-
ko ajan. 

 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Valmisteluvaiheen aikana on järjestetty viranomaisaloitusneuvottelu 15.6.2009. Valmisteluvaiheen 
aikana kaavaratkaisusta on esitetty useita vaihtoehtoja, joista on keskusteltu työneuvotteluissa sekä 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen että Rauman kaupungin edustajien kanssa.  
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000. Päätös 
on saanut lainvoiman 26.11.2001. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tu-
lee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa.  
 
Tavoitteet on jaettu alueidenkäyttöä ja alueiden käytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteel-
la yleis- ja erityistavoitteisiin. Erityistavoitteista tulevat asemakaavoissa sovellettaviksi ne, joita ei ole 
kohdennettu koskemaan maakunnan suunnittelua tai maakuntakaavoitusta. 
 
Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen. Kokonaisuuksien alle on koottu Kar-
vari-Rannikon ranta-asemakaavan muutoksessa toteutuvia tavoitteita: 

1. Toimiva aluerakenne 
-aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja 
alueiden omia vahvuuksia 

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
-olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen ja eheyttäminen 

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
-arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden säilyminen 
-loma-asutuksen mitoittaminen siten, että turvataan luonnoltaan arvokkaiden ranta-
alueiden säilyminen ja loma-asumisen viihtyisyys 

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 
 

Satakunnan maakuntakaava  
Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan 30.11.2011 (YM1/5222/2010). Sa-
takunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 
päätöksellä. Suunnittelualue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa matkailun kehittämisvyöhyk-
keelle (mv3). Merkinnällä on osoitettu merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, 
joihin kohdistuu luontomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnonsuoje-
lun keittämis- ja yhteensovittamistarpeita. Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: Vyöhykkei-
den sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota matkailuelinkei-
nojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toi-
menpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elin-
keinoihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimai-
suutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirtei-
den säilyttäminen. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon 
alueet Satakunnan manneralueella. Maakunnallisesti merkittäviksi tuulivoimatuotannon alueiksi luo-
kitellaan pääsääntöisesti yli 8-10 tuulivoimalan alueet. Ympäristöministeriö on vahvistanut 3.12.2014 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1. 

 

Yleiskaava 
Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa (hyväksytty 28.5.2001, lainvoima) suunnittelualueen 
keskiosa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
(MY1). Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin sekä ym-
päristön hoitoon. Puuston käsittelyssä ja hakkuissa tulee ottaa huomioon metsälain tarkoittamat eri-
tyisen tärkeät elinympäristöt. Alueelle ei saa rakentaa uudisrakennuksia tai suorittaa toimenpiteitä, 
jotka voisivat vaarantaa alueen ympäristöarvoja (rakentamis- ja toimenpiderajoitus MRL 43 § 2 
mom.). Suunnittelualueen itä- ja eteläosassa on osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaisa alu-
etta (M1). Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä sellainen haja-
asutusluonteinen rakentaminen, joka ei muodosta MRL 16 §:ssä tarkoitettua suunnittelutarvealuetta. 
Osayleiskaavassa on alueen länsi- ja koillisosaan osoitettu lähivirkistysalueet (VL). Koillisenpuolei-
sen lähivirkistysalueen eteläpuolella sijaitsee loma-asuntoalue (RA). Alueelle saa sijoittaa neljä ra-
kennuspaikkaa. 
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Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen poikkeaminen yleiskaavasta 

Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavaa laadittaessa on ollut voimassa Satakunnan seutukaava 
5, jossa Vääränmaannokkaan oli osoitettu retkeily- ja ulkoilualuetta (VR 214). Eteläisten rantojen 
osayleiskaavan selostuksen mukaan osayleiskaava perustuu silloiseen maankäyttöön ja sekä ranta-
kaavoihin. Toisaalta kaavassa on pyritty myös huomioimaan arvokkaat luontokohteet. Seutukaavas-
sa osoitettu Vääränmaannokan retkeily- ja ulkoilualue on osoitettu osayleiskaavassa suurimmaksi 
osaksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja osayleiskaavan yhteydessä 
tehdyn luontoselvityksen perusteella. Vapaiden rantojen vähyyttä perustellaan osayleiskaavassa sil-
lä, että Rauman keskisen saariston osayleiskaavassa suuri osa rannasta osoitetaan virkistysalueek-
si. Kaupunki omistaa keskisessä saaristossa suurimman osan rannoista ja kaupunkisuunnittelussa 
on lähdetty siitä, että keskinen saaristo on kaupunkilaisten virkistysaluetta ja pohjoiset ja eteläiset 
rannat osoitetaan loma-asutukseen. Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa kaupungin omis-
tamat virkistyskohteet on säilytetty yhteisessä käytössä.  
 
Karvari-Rannikon ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutoksen ratkaisu poikkeaa puoles-
taan virkistysalueiden osalta Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavasta. Osayleiskaavassa on 
osoitettu suunnittelualueen itä- ja länsiosiin virkistysaluetta. Karvari-Rannikon ranta-asemakaava ja 
ranta-asemakaavan muutoksessa osa lännenpuoleisesta ja itäosan virkistysalue kokonaan osoite-
taan maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-1). Alueella on kiinnitettävä 
erityistä huomiota kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin sekä ympäristön hoitoon. Ottaen huomioon 
lännenpuoleisen alueen luonnonarvot sekä kulutusherkkyyden alue ei sovellu lähivirkistysalueeksi 
(Rauman Susiniemen luontoselvitys 2011, Ahlman Konsultointi & Suunnittelu). Viranomaisneuvotte-
lussa Rauman kaupunki on ilmoittanut, ettei lähivirkistysalueiden säilyttäminen suunnittelualueella 
ole kaupungin tavoitteena. Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavan selostuksessa on todettu, et-
tä Rauman kaupunki keskittää virkistysalueita keskisen saariston alueelle, Rauman kaupungin omis-
tamille maa-alueille. 
 
Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueita ja virkistysalueita 
yhteensä noin 25,5 hehtaaria. Karvari-Rannikkon ranta-asemakaavan poiketessa osayleiskaavan ta-
voitteista virkistysalueiden suhteen virkistysaluetta poistuu noin 2 hehtaaria. Vapaan rannan määrä 
ei kuitenkaan muutu ja Vääränmaannokka säilyy rakentamattomana maa- ja metsätalousalueena. 
 
Ranta-asemakaava 
Alueella on voimassa Karvari-Rannikon ranta-asemakaava (hyväksytty 7.9.1989). Ranta-
asemakaavassa koko suunnittelualueen pohjoisosa on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja eteläosa 
maa- ja metsätalousalueeksi (M). Alueen keskiosaan on osoitettu loma-asuntojen korttelialue (RA-1). 
Rakennuspaikan rakennusalalle saa rakentaa yksikerroksisen lomarakennuksen ja saunan. Loma-
asunnon kerrosala saa olla enintään 75 m

2
 ja saunan kerrosala enintään 25 m

2
. 

 
 
4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

 
Osallisten tavoitteet 
Maanomistajien tavoitteena on tutkia rakennuspaikoille vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja muuttaa lä-
hivirkistysalueeksi merkityt alueet maa- ja metsätalousalueeksi. Lisäksi maanomistajien tavoitteena 
on rakentaa korttelialueelle laadukkaita loma-asuntoja, jotka muodostavat arkkitehtuuriltaan ja ympä-
ristöltään yhtenäisen kokonaisuuden. 

 
 

4.5 Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 

Suunnittelutyön kuluessa on laadittu useita vaihtoehtoisia suunnitelmia: Maanomistajien ja viran-
omaisten tavoitteiden tarkentuessa sekä vaikutuksia arvioitaessa työ on kehittynyt eteenpäin. 
 

4.5.1 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

Kaupunginhallitus 229 §, 23.3.2009 
 -kaavamuutokseen ryhdytään ja hankkeesta tehdään kaavanlaatimissopimus 
 

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto 112 §, 14.10.2014 
 -osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville 
 
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto xx §, xx.xx.2015 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 
 

Karvari-Rannikon ranta-asemakaavassa ja ranta-asemakaavan muutoksessa loma-asuntojen kort-
telialue on sijoitettu suunnittelualueen itäosaan. Loma-asuntojen korttelialueelle saa rakentaa neljä 
rakennuspaikkaa. Ohjeellisen tonttijaon mukaan rakennuspaikkojen pinta-alat ovat n. 2300 m

2
. Ra-

kennuspaikalle saa rakentaa yksikerroksisen lomarakennuksen ja saunan rakennusoikeus on 100 
krs-m

2
, josta enintään 25 krs-m

2
 saa rakentaa erillisenä saunarakennuksena. 

 
Suunnittelualueen muille osille on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta. Osa maa- ja metsätalous-
alueesta on aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. 

 
5.1.1 Mitoitus 

Karvari-Rannikon ranta-asemakaavassa ja ranta-asemakaavan muutoksessa on tukeuduttu voimas-
sa olevaan ranta-asemakaavan mitoitukseen. Ranta-asemakaavassa rakennuspaikkojen lukumäärä 
ja rakennusoikeus pysyvät ennallaan. 

 
Loma-asuntojen korttelialue (RA-1): 0,95 ha 
Maa- ja metsätalousalue (M): 4,25 ha 
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-1): 6,85 ha 
Yhteiskäyttöinen tiealue: 0,35 ha

 

Suunnittelualueen pinta-ala yhteensä: 12,50 ha  
 

5.1.2 Palvelut 
Loma-asuntojen korttelialueen rakennuspaikat tukeutuvat Rauman kaupungin kaupallisiin ja julkisiin 
palveluihin. 

 
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Karvari-Rannikon asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa ympäristön laatua koskevia tavoit-
teita pyritään toteuttamaan rakentamista ohjaavin määräyksin. Suunnittelualueelle sijoittuu luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi merkittyjä metsälain 10 §:n mukaisia kallio-
alueita (luo-1), jotka määräyksen mukaan tulee säilyttää koskemattomina. Suunnittelualueella sijait-
see myös muita luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Loma-asuntojen kort-
telialueen (RA-1) määräyksen mukaan rakennuspaikat tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmu-
kaisina. Lisäksi yleisillä määräyksillä ohjataan lomarakennusten rakentamista maastoon ja ympäris-
töön soveltuviksi. 

 

 
5.3 Aluevaraukset 
 
5.3.1 Korttelialueet 

  
 RA-1 Loma-asuntojen korttelialue 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yksikerroksisen lomarakennuksen ja saunan. Rakennusoike-
us on 100 krs-m2, josta enintään 25 krs-m2 saa rakentaa erillisenä saunarakennuksena. Ra-
kennuspaikka tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. 
 
Suunnittelualueen keskiosaan sijoittuva loma-asuntojen korttelialue on jaettu neljäksi ohjeelli-
seksi rakennuspaikaksi. Rakennukset tulee sijoittaa rakennuspaikalle vähintään 5 m etäisyy-
delle rakennuspaikan rajoista. 

 
5.3.2 Muut alueet 

 
 M Maa- ja metsätalousalue 

Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden edellyttämiä rakennuksia. Rakennuksia ei saa 
sijoittaa 150 m lähemmäksi rantaa. 
 
Suunnittelualueen itä- ja eteläosa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. 
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MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
Alueella on kiinnitettävä huomiota kulttuuri- ja luonnonmaiseman sekä ympäristön hoitoon. 
Puuston käsittelyssä ja hakkuissa tulee ottaa huomioon metsälain tarkoittamat erityisen tärke-
ät elinympäristöt. Alueelle ei saa rakentaa uudisrakennuksia tai suorittaa toimenpiteitä, jotka 
voisivat vaarantaa alueen ympäristöarvoja (rakentamis- ja toimenpiderajoitus MRL 43 § 2 
mom.). 
 
Suunnittelualueen pohjois- ja länsiosa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on eri-
tyisiä ympäristöarvoja. Alueelle on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tär-
keitä alueita luontoselvityksen suositusten mukaisesti. Lisäksi alueelle on merkitty ensimmäi-
sen maailmansodan aikaisia sotahistoriallisia kivilatomuksia muinaismuistolailla rauhoitettuina 
kiinteinä muinaisjäännöksinä. 
 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 
 
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Neljän loma-asunnon rakennuspaikan sijoittaminen suunnittelualueen itäpuolelle ei merkittävästi vai-
kuta rakennettuun ympäristöön. Korttelialueen lähellä ei sijaitse muita rakennuspaikkoja. Suunnitte-
lualueesta itään sijaitsee vanha kalastajatorppa, joka jää rantapuuston taakse. Kalastajatorpalta on 
matkaa lähimmälle rakennuspaikalle noin 150 metriä.  

 
Voimassa olevaan kaavaan verrattuna ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos ei aiheuta 
muutoksia liikenteen määrään. Korttelialueen rakentuessa liikenne lisääntyy jonkin verran. Lähistöllä 
on muutamia ympärivuotisia asukkaita, joita alueen lisääntyvä liikenne saattaa häiritä.  

 
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Ranta-asemakaavan muutoksella pyritään säilyttämään kallioisia alueita ja arvokkaita luontokohteita. 
Sijoittamalla rakennuspaikat keskitetysti yhteen ryhmään, myös ympäristön muutokset ja liikkuminen 
sijoittuvat vain tietylle osalle suunnittelualuetta. Toisaalta rakennuspaikkojen sijoittuminen kallioisen 
rinteen yläosaan saattaa lisätä hallitsematonta liikkumista rantaan, mikä voi vaurioittaa herkkää luon-
toa.  

 
Rakennuspaikkojen sijoittelussa on pyritty huomioimaan myös maaperän laatu ja taloudellinen ra-
kentaminen. Rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan niin, ettei maaperää tarvitse tarpeettomasti 
muokata.  

 
Rakennuspaikoilla ei ole suurta maisemallista vaikutusta. Loma-asunnot sijoittuvat puuston suojaan, 
rakennusten julkisivuissa käytetään himmeitä värisävyjä ja katteet on oltava pinnaltaan heijastamat-
tomia. 
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5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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5.6 Nimistö 

Kaava alueelle sijoittuvan tien nimi, Susiniementie, säilyy ennallaan. Susiniemi on suunnittelualueen 
tilan nimi (RN:o 5:29). 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Ranta-asemakaava alkaa toteutua kaavan saatua lainvoiman. Ranta-asemakaavaan osoitetut neljä 
loma-asuntojen rakennuspaikkaa toteutuvat lähivuosina vähitellen. 

 

 
 
 

 
Susanna Roslöf 
arkkitehti, SAFA 
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OSAYLEISKAAVASTA  
 
S.Roslöf 2009  
 

 

LIITE 3 
 

Merkintöjen selitykset: 
 
MY-1  Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.  
M1  Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 
VL  Lähivirkistysalue. 
RA  Loma-asuntoalue. 
 
 
 
 
 


