
 
 
KARVARI-RANNIKON RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 
Viranomaisneuvottelun muistio 
 
 
 
Aika:   15.6.2009 klo 9.30-11.00 
Paikka:   Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku 
 
Osallistujat: 
  Tuomo Knaapi, ylitarkastaja, Lounais-Suomen ympäristökeskus 
  Juha Eskolin, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Rauman kaupunki 
  Susanna Roslöf, arkkitehti 
  Risto Simula, maanomistaja 
 
 
ASIALISTA 
 
 
 

1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen 
 
Tuomo Knaapi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi viranomaisneuvot-
teluun. Ympäristökeskuksen ylitarkastaja Tuomo Knaapin lisäksi paikalla oli Rauman 
kaupunkisuunnittelupäällikkö Juha Eskolin sekä Risto Simula, maanomistaja ja Susi-
niemen kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä kaavan laatija Susanna Ros-
löf. Knaapi totesi, että aloitusvaiheessa on sovittu, ettei ympäristökeskuksen viran-
omaisten lisäksi ole tarpeen muiden viranomaisten osallistua neuvotteluun. Jatkossa 
harkitaan Museoviraston ja Satakuntaliiton kommentointitarve. 
 

 
2 Asialista 
 
Kaavan laatija esitteli lyhyesti asialistan. 
 
 
3 Ranta-asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet (OAS) 

 
Kaavan laatija esitteli Karvari-Rannikon ranta-asemakaavan muutoksen lähtökohdat 
ja tavoitteet. 
 
Suunnittelualue käsittää Susiniemen kiinteistöt Oy:n omistaman Susiniemi-nimisen ti-
lan. Kiinteistö sijaitsee Voiluodon kylässä Hanhisten niemen kärjessä.  

 
Suunnittelualue nousee meren rannasta noin 11 metriin asti. Alueen länsiosa on kal-
lioista ja kitukasvuista, itäosa selvästi rehevämpää ja kosteampaa.  

 
Suunnittelualueen keskelle tulee tie, jota käyttävät myös naapurikiinteistön mökkiläi-
set. Alueen Itäkulmassa on vesijohtolinja. 

 
Alueen länsipuolella, Hanhisten kärjen länsirannalla, on loma-asutusta, itäpuolella 
pieni kalastajatorppa ja vähän kauempana Metsä-Botnian kokoustilat ja saunat. 

 

LIITE 8 



Alueen länsiosassa, rajan tuntumassa, sijaitsee Kanuunankallion kivilatomuksia, jotka 
ovat ensimmäisen maailmansodan aikaisia rakennelmia. Aluetta on käytetty vartiointi- 
ja muonituspaikkana.  

 
Lahti alueen itäpuolella on melko matalaa -vain joitain kymmeniä senttejä ja ranta on 
kaislikkoista. Lisäksi lahteen on ollut ankkuroituna 2-mastoinen purjealus. Aluksen 
jäännöksiä on makaamassa meren pohjassa edelleen. 

 
Satakunnan seutukaava 5:ssä suunnittelualueen pohjoisosa on osoitettu retkeily- ja 
ulkoilualueeksi. Satakunnan maakuntakaavan ehdotuksessa suunnittelualueella ei 
ole aluevarauksia. Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa suunnittelualueen 
pohjois- ja keskiosa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympä-
ristöarvoja. Suunnittelualueen itä- ja eteläosassa on osoitettu maa- ja metsätalousval-
taista aluetta ja länsi- ja koillisosaan lähivirkistysaluetta. Neljä rakennuspaikkaa käsit-
tävä loma-asuntoalue on osoitettu alueen kaakkoisosaan. Rannikko-Karvarin ranta-
asemakaavassa kiinteistön pohjoisosa on osoitettu lähivirkistysalueeksi, eteläosa on 
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi ja alueen kaakkoisosassa on loma-asuntojen 
korttelialue. 
 
Osayleiskaavatyötä varten alueelta on tehty luontoselvitys sekä maisemaselvitys.   

 
 

4 Alustava ranta-asemakaavan muutoksen luonnos 
 
Kaavoittaja ja maanomistaja kertoivat asemakaavan alustavan luonnoksen tavoitteis-
ta ja perusteista. Rauman kaupungin edustajat ovat ilmoittaneet, ettei alueella ole vir-
kistysarvoa eikä virkistysalueita ole enää tarpeen osoittaa ranta-asemakaavassa. 
Maanomistajat ja kaavoittaja ovat tutkineet maastossa sopivia rakennuspaikkoja ja 
pohtineet alueen maankäyttöä. Nykyisessä voimassa olevassa ranta-asemakaavassa 
rakennuspaikat sijoittuvat kauemmas rannasta ja ylemmäs kalliolle. Kulku rakennus-
paikoilta rantaan kohti luodetta, avokalliota ja avointa näköalaa, tapahtuu hallitsemat-
tomasti halki ympäristöarvoiltaan merkittävän kallioalueen. Ranta-asemakaavan muu-
toksessa on rakennuspaikat sijoitettu rantaan, alueen koilliskulmaan. Näin ollen kort-
telialueella tapahtuva rakentaminen ja toiminta keskittyvät omalle rakennuspaikalle ja 
maisemallisesti ja luonnonarvoiltaan merkittävät alueet jäävät rauhaan. Lisäksi rat-
kaisuissa rakennuspaikat sijoittuvat maanomistajia kohtaan tasapuolisemmin ja kun-
nallistekniset järjestelyt saattavat olla helpommin hoidettavissa. 
 
 
5 Viranomaisten kannanotot 
 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ylitarkastaja Tuomo Knaapi palasi suunnittelu-
tilanteen lähtökohtiin. Rauman eteläisten rantojen osayleiskaava ohjaa ranta-
asemakaavan muutosta. Osayleiskaavan antamista lähtökohdista katsottuna Knaapi 
kyseenalaisti, onko rakennuspaikkojen sijoittaminen rantaan yleiskaavan periaattei-
den mukaista. Pohdittiin, että mahdollista on myös yleiskaavan muuttaminen. Poh-
jaksi on kuitenkin tehtävä kantatilatarkastelu ja tutkittava vapaan rannan riittävyys. 
Kaavoittaja mainitsi, että kantatilatarkastelua on tehty ja voimassa olevan ranta-
asemakaavan mitoituksessa on huomioitu, etteivät tontit ole omarantaisia. Kaupunki-
suunnittelupäällikkö Juha Eskolin huomautti myös, että seutukaava on edelleen voi-
massa ja se ohjaa juridisesti alemman tason suunnittelua vaikka maakuntakaavan 
ehdotus on jo valmistunut. Maakuntakaavan vahvistumista voi jäädä odottamaan jos 
on aikaa.  
 



Käytiin keskustelua rakennuspaikkojen määrästä suhteessa sijaintiin ja lähivirkis-
tysaluevarausten poistamisesta ranta-asemakaavasta. Todettiin, että mikäli raken-
nuspaikkojen määrä pysyy ennallaan, ne eivät voi olla omarantaisia. Knaapin mu-
kaan ehdotonta metrimäärää etäisyydelle rannasta ei voi esittää vaan tilanne pitää 
katsoa paikan päällä. Tärkeintä on, että miten yleinen kulkija asian kokee. Knaapin 
mukaan virkistysalueiden varauksista voidaan luopua jos Rauman kaupungilla on riit-
tävästi virkistysalueita muualla eikä alueelle ole virkistyskäyttöä.  
 
Knaapin mukaan yhteiskäyttöisen laiturin ja uimarannan sijainti on myös mahdollista 
esittää kaavassa. Yhteiskäyttöinen rantasauna saattaisi olla ehkä mahdollinen raken-
tamisen reunavyöhykkeellä. 
 
Ylitarkastaja Knaapin mukaan tärkeintä on, että säilytetään yleiskaavan henki ja alu-
een maisema ja ympäristöarvot huomioidaan. 
 

 
6 Jatkotoimenpiteet 
 
Sovittiin, että kaavoittaja ottaa yhteyttä Museovirastoon ja selvittää, että miten kaavaa 
laadittaessa tulee suhtautua kivilatomuksiin.  
 
Jos loma-asuntojen rakennuspaikat sijaitsevat rannassa, pitää laatia kantatilatarkas-
telu ja selvittää vapaan rannan riittävyys. Myös maisemarakennetta tulee selvittää li-
sää. 
 
Sovittiin, että kaupunkisuunnittelupäällikkö Juha Eskolin ja kaavoitusarkkitehti Mervi 
Tammi käyvät maastossa tutkimassa rakennuspaikkoja, jonka jälkeen pidetään pala-
veri. 
 

 
7 Kokouksen päättäminen 

 
Tuomo Knaapi kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 
 



Palaveri 24.6. 2009 Rauman kaupunginvirastossa 
 
Paikalla:    
  Juha Eskolin, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Rauman kaupunki 
  Mervi Tammi, kaavoitusarkkitehti, Rauman kaupunki 
  Susanna Roslöf, arkkitehti 
  Risto Simula, maanomistaja 
  Antti Simula, maanomistaja 
 
Asia: Maastokäynti Karvari-Rannikon ranta-asemakaavan muutosalueella 
 
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Juha Eskolin ja kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi olivat käyneet 
suunnittelualueella ja todenneet, että loma-asuntojen korttelialue voidaan sijoittaa koillisrannassa 
sijaitsevista lohkareista alkaen rannan suuntaisesti kohti kaakkoa.  
 
Lisäksi keskusteltiin myös, että viranomaisneuvottelussa esille noussut maisema-analyysi olisi tar-
peen tehdä. Analyysissä tulisi näkyä avokalliot, pehmeiköt, lohkareet, kalliot ja polut. 
 
 
 
 
Palaveri 10.3.2010 Rauman kaupunginvirastossa 
 
Paikalla: 
  Juha Eskolin, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Rauman kaupunki 
  Mervi Tammi, kaavoitusarkkitehti, Rauman kaupunki 
  Susanna Roslöf, arkkitehti 
  Antti Simula, maanomistaja 
 
 
Asia: Karvari-Rannikon ranta-asemakaavan muutoksen alustava luonnos 
 
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Juha Eskolin ja kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi olivat tutkineet etu-
käteen saamaansa luonnosta, jossa rakennuspaikat oli nostettu noin 30 metrin etäisyydelle ran-
nasta sekä maisema-analyysiä. 
 
Palaverissa sovittiin, että rakennuspaikat merkitään maastoon ja alueella suoritetaan maastokat-
selmus lumien sulattua, jotta voidaan varmistua rakennuspaikkojen sijoittumisesta luontoon. Kaa-
van laatija tekee myös kartan, jossa ortokuva ja kaavakartta ovat päällekkäin. 
 
Keskusteltiin myös kaavamääräyksistä ja niiden tulkinnasta. Sovittiin, että Mervi Tammi on yhtey-
dessä rakennusvalvontaan selvittääkseen onko saunarakennus rakennettava erikseen vai voiko 
saunan rakennusoikeus olla loma-asunnon kanssa samassa rakennuksessa. 

 
 
  
 


