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KARVARI-RANNIKON RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAA VAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  1.10.2014 
 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan k aavatyön selvitykset ja taustatiedot, tavoitteet, 
vaikutusten arviointi, kaavatyön kulku, tiedottamin en sekä osallisten kommentointimahdollisuuksien 
ajoittuminen.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsm entää ja täydentää kaavatyön ede-
tessä.  
 
 
1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 
Karvari-Rannikon ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Rauman 
kaupungin Anttilan kylässä Vääränmaan nokassa. Suunnittelualueen muodostaa Susiniemi –niminen tila  
RN:o 5:29. Alueen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 12,5 ha. Suunnittelualueen kallioinen rinne nousee sisä-
maahan noin 11 metrin korkeuteen asti. Alueen itäosassa on paikoin tiivistäkin kuusimetsää. Suunnittelualu-
eella ei sijaitse rakennuksia. 
 
 
2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
Satakunnan maakuntakaava 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan 30.11.2011 (YM1/5222/2010). Satakun-
nan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä. 
Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv3). Merkinnällä on osoitet-
tu merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin kohdistuu luontomatkailun, luonnon 
virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnonsuojelun keittämis- ja yhteensovittamistarpeita. 
 
Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnit-
telussa on kiinnitettävä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa 
on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoi-
hin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyö-
hykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden omi-
naispiirteiden säilyttäminen. 
 

 
Kuva 1: Ote Satakunnan maakuntakaavasta. 
 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 
Satakunnan manneralueella. Maakunnallisesti merkittäviksi tuulivoimatuotannon alueiksi luokitellaan pää-
sääntöisesti yli 8-10 tuulivoimalan alueet. Satakunnan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 13.12.2013 Sata-
kunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja kaava-aineisto on lähetetty ympäristöministeriöön vahvistettavaksi helmi-
kuussa 2014. 
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Yleiskaava 
Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavassa (hyväksytty 28.5.2001) suunnittelualueen keskiosa on osoitet-
tu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY1). Alueella on kiinnitettävä 
erityistä huomiota kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin sekä ympäristön hoitoon. Puuston käsittelyssä ja 
hakkuissa tulee ottaa huomioon metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt. Alueelle ei saa raken-
taa uudisrakennuksia tai suorittaa toimenpiteitä, jotka voisivat vaarantaa alueen ympäristöarvoja (rakenta-
mis- ja toimenpiderajoitus MRL 43 §2 mom.). Suunnittelualueen itä- ja eteläosassa on maa- ja metsätalous-
valtaisa aluetta (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). Koillisenpuoleisen lähi-
virkistysalueen eteläpuolella sijaitsee loma-asuntoalue (RA). Alueelle saa sijoittaa neljä rakennuspaikkaa. 
 

 
 
 Kuva 2: Ote osayleiskaavasta. 
 
 
Ranta-asemakaava 
Suunnittelualueella 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). Rakennus-
paikan rakennusalalle saa rakentaa yksikerroksisen lomarakennuksen ja saunan. Loma-asunnon kerrosala 
saa olla enintään 75 m2 ja saunan kerrosala enintään 25 m2. Suunnittelualueen itäisin osa on kaavoittama-
ton. 
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Kuva 3: Ote ranta-asemakaavasta. 
 
 
3. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 
 
Karvari-Rannikon ranta-asemakaavan muutostyössä tutkitaan eri vaihtoehtoja rakennuspaikkojen sijoittami-
selle. Tavoitteena on sijoittaa rakennuspaikat luontevasti maastoon siten, että niiden kunkin ominaispiirteet 
olisivat tasavertaiset muihin nähden. Alueelle ei ole tehty suunnitelmia virkistyskäyttöön ja alueen merkitys 
ulkoilu- ja virkistyskäytössä on vähäinen. Ranta-asemakaavassa otetaan myös huomioon osayleiskaavassa 
osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen aluevaraus, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Näin turvataan alueen 
maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot sekä säilytetään arvokkaat luontokohteet.  
 
 
4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Kaavaa laadittaessa tulee arvioida maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 1§) mukaiset, asemakaavan 
toteuttamista seuraavat merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
5) kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 
Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvi-
tykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat.  
 
 
5. OSALLISET 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoit-
teista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että osallisilla on mahdollisuus 
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osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipi-
teensä 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 hallin-

tokunnat, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan Museo 
 
 
6. RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN  KÄSITTELYVAIHEET JA 
OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN  
 
Aloitusvaihe 
Kaavoitustyö on käynnistynyt syksyllä 2008 alueen maanomistajien aloitteesta. Rauman kaupungin asema-
kaava-osaston kanssa on selvitetty lähtökohta-aineistoa ja keskusteltu kaavamuutoksen tavoitteista. Syys-
kuussa 2008 naapurimaanomistajille lähetettiin kirjeet, jossa tiedotettiin hankkeesta ja tarjottiin mahdollisuut-
ta liittyä kaavahankkeeseen.  
 
Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi 
esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä nähtävilläolon aikana. 
 
Valmisteluvaihe 
Valmisteluvaiheessa tutkittiin ranta-asemakaavan ja ranta-aseman muutoksen lähtökohdat ja selvitykset. 
Alustavien kaava-asiakirjojen valmistuttua järjestettiin viranomaisaloitusneuvottelu. Kaavaratkaisusta on 
käyty useita työneuvotteluja sekä tehty myös maastokatselmuksia Rauman kaupungin edustajien toimesta. 
Neuvotteluissa sovittujen periaatteiden mukaisesti laadittu ranta-asemakaavan luonnos asetetaan nähtäville. 
Naapurikiinteistöjen omistajille lähetetään kirje luonnoksen nähtäville asettamisesta ja tiedotetaan mahdolli-
suudesta lausua mielipide kirjallisena. Kaavan laatija käsittelee mielipiteet ja antaa tarvittaessa palautteen. 
Kaavasta pyydetään myös lausunnot viranomaisilta. 
 
Ehdotusvaihe 
Valmisteluvaiheen kuulemisen perusteella kaava-asiakirjoja muutetaan ja täydennetään tarpeen mukaan. 
Kaavaehdotus toimitetaan hyväksymiskäsittelyyn. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:n 
ajaksi. Naapurikiinteistöjen omistajille lähetetään kirje ehdotuksen nähtäville asettamisesta ja tiedotetaan 
mahdollisuudesta esittää muistutukset kirjallisena. Viranomaisilta pyydetään lausunnot ranta-asemakaavan 
muutoksesta. Kaavan laatija käsittelee saadun palautteen ja laatii vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin. 
Tarvittaessa pidetään myös viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa 
saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella ja asetetaan tarvittaessa uudelleen nähtäville. 
 
Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaava muutoksen hyväksyminen 
Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos hyväksytään valtuustossa. Päätöksestä on 30 vrk:n vali-
tusaika, jonka jälkeen kuulutetaan ranta-asemakaavan voimaantulosta, mikäli kaavasta ei ole valitettu. 
 
 
7. TIEDOTTAMINEN 
 
Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtäville 
asettamisesta ilmoitetaan Rauman kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin internet-sivuilla osoit-
teessa www.rauma.fi  ja virallisissa ilmoituslehdissä. 
 
 
8. YHTEYSTIEDOT 
 
Kaavan laatijana hankkeesta vastaa arkkitehti Susanna Roslöf.  
 
Lisätietoja hankkeesta: 
 
Susanna Roslöf, Kreetalankatu 22, 29200 Harjavalta, p. 044 0810730, s.roslof@luukku.com 
 
Rauman kaupunki / kaavoitus, Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma, p. (02) 834 3662, kaavoitus@rauma.fi 


