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     Naantali 25.2.2009 / 19.9.2014     
 
 
 
 
 

684 Rauma      423  Kodisjoki 
 

KALJASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN 
MUUTOS 

 
 
 
 
 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

1. Suunnittelualue 
 

Suunnittelualue sijaitsee Kaljasjärven pohjoisosassa kiinteistön Limo RN:o 5:59 alueella 
entisen Kodisjoen kunnan ja Pyhärannan kunnan rajan läheisyydessä noin 14 km Rau-
malta kaakkoon ja Kodisjoen kirkonkylästä noin 3 km länteen. Kaavamuutosalueen pinta-
ala noin 0,366 ha ja todellisen rantaviivan pituus noin 0,07 km. 
Kiinteistötunnus on 684-423-5-59. 
 
Kaavamuutosalueen sijainti: 

   

 
Maastokartta 1:100 000 

 

Kaava-alue 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 
  

Lähtökohdat 
Luonnonympäristö 
Suunnittelualue on maastoltaan rehevää metsämaata. Avokalliota ranta-alueella ei ole.  
Rantapuustona on pääosin leppää, joka ulottuu aivan rantaan saakka. Rantavedet ovat 
melko matalia ja ruovikkoisia. 
 

Rakennettu ympäristö 
Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Naapurustossa on rakennettu useita lomaraken-
nuksia. 
 

Maakuntakaava 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan, joka on 
saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. Maakuntakaa-
vassa kaavamuutosalueelle ei ole merkitty aluevarauksia.  
 

Yleiskaava 
Kodisjoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.12.2000 koko kunnan alueelle yleiskaavan.  
Suunnittelualue on yleiskaavassa voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen eli ui-
maranta-aluetta. Kodisjoen kunta on siirretty Rauman kaupunkiin 1.1.2007.  
 

Rantakaava 
Turun ja Porin lääninhallitus on vahvistanut Kaljasjärven ranta-asemakaavan 15.1.1979. 
Kaavan mukaan suunnittelualueella on  

 Kunnan uimaranta- ja venevalkama-alue (UV
1
). Alueelle on merkitty ohjeellinen pallo-

kenttä (UP) ja saunojen rakennusala (s).  
 

Rakennusjärjestys 
Rauman kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 3.4.2009. Rakennusjärjestyksen 
mukaan ranta-alueella olevalla lomarakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu 
kerrosala olla enintään 140 m

2
, josta yksiasuntoisen lomarakennuksen ja mahdollisen 

vierasmajan yhteinen kerrosala saa olla enintään 90 m
2
. Erillisen vierasmajan ja erillisen 

saunarakennuksen kerrosala saa kummallakin olla enintään 25 m
2
.  

Rakennusjärjestyksen määräykset ovat voimassa asemakaava-alueen ulkopuolella.   
 

Tavoitteet 
Ranta-asemakaavan laatimista ohjaa yleiskaava ja maakuntakaava.  
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston päätöksellä 10.5.2007 Rauman kaupunki 
ei tarvitse Kodisjoen kunnanvaltuuston 10.6.1977 päätöksessä mainittua ranta-aluetta 
omiin tarkoituksiinsa. Alueelle ei ole rakennettu ranta-asemakaavan mukaista uimarantaa, 
venevalkamaa eikä saunarakennuksia.  
Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella toteutumattomalle kunnan uimaranta-alueelle 
maanomistajan käyttöön uimaranta- ja venevalkama-alue, jonka kokonaiskerrosala vas-
taa alueelle suunniteltujen uimarantaa palvelevien saunojen ja muiden rakenteiden ker-
rosaloja. Rakentaminen tulee myös tukeutumaan olemassa olevaan naapurialueiden ra-
kenteeseen. 
Ranta-asemakaavan muutos laaditaan niin, että suunniteltu rakentaminen ja muu maan-
käyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Luonnonsuojelu, maisema-
arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston 
ja luonnon ominaispiirteet otetaan huomioon. 

 

3. Laadittavat vaihtoehdot 
 

Maasto-olosuhteet ja kiinteistönmuodostus rajaavat laadittavia vaihtoehtoja. 
- 0-vaihtoehdon mukaan alue jää nykyiseen tilanteeseen eli alueelle rakennetaan voi-

massaolevan ranta-asemakaavan mukaisesti kunnan uimaranta ja saunoja sekä ve-
nevalkama. 

- A-vaihtoehdon mukaan alueelle suunnitellaan maanomistajan käyttöön uimaranta- ja 
venevalkama-alue, jonka kokonaiskerrosala vastaa voimassa olevan kaavan kunnan 
uimaranta-alueen saunojen ja muiden aluetta palvelevien rakennusten ja rakennelmi-
en kerrosaloja. Rakennetun rantaviivan pituus ei muutu.   
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4. Arvioitavat vaikutukset 
 

Suunnittelualueella ei tehdä luontoselvitystä, koska suunniteltu rakentaminen ei poikkea 
voimassa olevan ranta-asemakaavan rakentamisalueesta ja Kodisjoen kunnan yleiskaa-
van yhteydessä on tehty luontoselvitys.  
Alueen luonnonympäristölle ja rakennettuun ympäristöön aiheutuvat vaikutukset arvioi-
daan kaavoittajan toimesta. Samoin arvioidaan maiseman muutokset järveltä katsoen.  

 

5. Osalliset 
 

Ranta-asemakaava-alueen osalliset ovat alueen maanomistaja ja rajanaapurit sekä tär-
keimmät viranomaiset: 
 

Maanomistaja kaava-alueella 
5:59  Limo   Veikko ja Mirjam Yli-Antola  
 

Maanomistajat, naapurit  
5:39 Hakamaja Timo ja Minna Räty 
5:40 Levonranta Jouni ja Auli Aalto 
5:76 Koivukari Hanna Elo, Maija Elo ja Terhi Basten 
5:78 Piilopirtti Susanna Kukkonen 
 

Muut osallistujat 
Rauman kaupunki Mervi Tammi  
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat, Tuomo Knaapi ja Olli Mattila 
Satakuntaliitto  Jukka Moilanen  

 

6. Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä likimääräi-
nen aikataulu (suluissa) 
 

- Pidetään aloitus/viranomaisneuvottelu, johon kaavoittaja kutsuu Varsinais-Suomen ym-
päristökeskuksen, Satakuntaliiton ja kaupungin edustajat. Neuvottelussa käsitellään osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä sekä kaavaluonnosta. (Huhtikuu 2009) 

- Kaupunki kuuluttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavoitustyön aloittamises-
ta sekä kaavaluonnoksesta Rauman kaupungin ilmoituslehdissä ja internet-sivuilla. Kaa-
van laatija toimittaa tiedon kaavoitustyön aloittamisesta sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kaikille osallisille kirjeitse (Touko-
kesäkuu 2011) 

- Pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu, johon kaavoittaja kutsuu Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen, Satakuntaliiton ja kaupungin edustajat sekä maanomistajan. (Syyskuu 
2011) 

- Uudelleen valmisteltu kaava-aineisto toimitetaan kaupungin viranomaisten käsittelyyn. 
Kaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävillä Rauman kaupungin virastossa kuukauden 
ajan, josta kaupunki ilmoittaa osallisille kuuluttamalla Rauman kaupungin ilmoituslehdis-
sä sekä Rauman internet-sivuilla. Osalliset voivat tehdä muistutuksen kaavaehdotukses-
ta. (Loka-marraskuu 2014) 

- Kaupunki pyytää kaavasta lausunnot eri viranomaisilta, jonka jälkeen kaava viedään val-
tuuston hyväksyttäväksi. (Joulukuu 2014 – Tammikuu 2015) 

- Kaava on lainvoimainen valitusajan jälkeen, kun siitä on vielä kuulutettu Rauman kau-
pungin ilmoituslehdissä. (Helmi-maaliskuu 2015) 

 
7. Yhteystiedot 
 

Rauman kaupunki Mervi Tammi puh. 02 834 3664 
Kaavan laatija Juha Erjanti puh. 0400 515 235 
   Poppelikuja 16, 21110 NAANTALI 
  juha@erjanti.fi 
 

Liitteenä: 

 Muutettava kaava 

mailto:juha@erjanti.fi


Naantali 25.4.2009    MUISTIO 
 
 
Kaljasjärven ranta-asemakaavan muutos 
RAUMA, Kodisjoki 
 
Aloitus/viranomaisneuvottelu 3.4.2009 
Paikka: Lounais-Suomen ympäristökeskus, neuvotteluhuone Airisto 
Läsnä: LoSyk, Yhdyskuntaosasto Tuomo Knaapi ja Satu Airas (harjoittelija) 
  Rauman kaupunki Mervi Tammi 
  Satakuntaliitto Jukka Moilanen ja Teemu Salonen   
 Maanomistajat: 
  5:59 Limo Veikko ja Mirjam Yli-Antola 
 Kaavan laatija Juha Erjanti 
 
 
Esillä olleet asiakirjat: 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 25.2.2009 
- Kaljasjärven ranta-asemakaava, vahvistettu 15.1.1979 
- Kodisjoen yleiskaava, hyväksytty 28.12.2000 
- Ote seutukaavasta 
- Ote maakuntakaavaluonnoksesta 
- Rauman rakennusjärjestysluonnos 2.9.2008 
- Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston päätös 20.5.2007 uimaranta- ja veneval-

kama-alueen käytöstä  
- Kaljasjärven ranta-asemakaavan muutosluonnos 25.2.2009 

 
  
Neuvottelussa esitettyjä mielipiteitä: 
 
Juha Erjanti: 
Esitteli kaavahanketta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman pääpiirteittäin 

o Voimassa oleva ranta-asemakaava yli 30 vuotta vanha eikä uimaranta- ja venevalkama-
alue ole toteutunut.   

o Alue on varattu kuntaa varten. Alueelle saa rakentaa uimarannan, venevalkaman, pallo-
kentän ja saunoja.   

o Kodisjoen kunta on tehnyt päätöksen vuonna 1977 alueen vuokraamisesta / ostamisesta  
o Kodisjoen yleiskaavassa alue on ranta-asemakaavan mukaisesti uimaranta-aluetta, sa-

moin seutukaavassa, maakuntakaavaluonnoksessa merkintää ei ole. 
o Rauman kaupunki, johon Kodisjoen kunta on liitetty 1.1.2007, on ilmoittanut, ettei tarvit-

se aluetta kaupungin tarpeisiin. 
o Ranta-asemakaavan muutosluonnoksessa alueelle on suunniteltu omarantainen loma-

rakennuspaikka, jonka kerrosala (70 m2) vastaa arvion mukaan voimassa olevan ranta-
asemakaavan mukaista alueelle mahdollisesti toteutettavaa kerrosalaa eli sanojen, va-
rastojen, vajojen yms. yhteenlaskettua kerrosalaa. Voimassa olevassa ranta-asemakaa-
vassa lomarakennuspaikalle saa rakentaa 75 m2:n lomarakennuksen ja 20 m2:n saunan. 
Rakennusjärjestysluonnoksessa enimmäiskerrosala on 140 m2. 

 
Jukka Moilanen: 

o Maakuntakaavassa on asiat esitetty yleispiirteisesti, joten mm. uimarantoja siinä ei ole 
esitetty.  

o Seutukaava ja yleiskaava ohjaavat ranta-asemakaavan muutosta. 
o Perustelut yleiskaavasta ja seutukaavasta poikkeamiselle. Asiassa olisi otettava yhteyttä 

kunnan kaavoitusviranomaisiin. 
o Luontoselvityksen tarpeellisuutta on myös harkittava. 
o Kaljasjärven alin rakentamiskorkeus on otettava kaavamääräyksiin. 

 
 
 
 
Teemu Salonen: 



o Muutettava kaavaa olisi tarkasteltava laajemmalla alueella. 
o Maakuntakaavaluonnos ja rakennusjärjestysluonnos eivät ole vielä voimassa, niihin ei 

voida vedota.  
o Muutettavan alueen rajoittuessa Pyhärannan kuntaan pitäisikö kunta merkitä osalliseksi. 
o OAS:ssa oleva aikataulu on tiukka, jos luontoselvitys tehdään. 

 
Mervi Tammi: 

o Rauman kaupunki ei tarvitse uimaranta-aluetta.  
o Maanomistajia pitäisi kohdella tasapuolisesti ja alueella pitäisi olla riittävästi vapaa-

aluetta. 
o Pitäisi selvittää vanhasta kantatilaselvityksestä onko oikein, että rakennuspaikka tulee 

juuri tälle maanomistajalle.  
o Kaupungin kanssa on tehtävä sopimus kaavoituksesta. 

 
Tuomo Knaapi: 

o Vanhaa kaavaa voitaisiin katsoa kokonaisuutena.  
o Tarkastelu ja perustelut kaavaselostukseen siitä, että tämä paikka voidaan osoittaa ra-

kennuspaikaksi. 
o Onko maanomistaja saanut rakennusoikeutta enemmän kuin muut, kun on antanut alu-

een uimarannaksi. 
o Yleiskaavasta poikkeamiseen perustelut selostukseen. 
o Luontoselvitys voidaan ottaa kevyemmin, olemassa olevia tietoja voidaan tarkistaa. 

Uhanalaisista kasveista voi kysyä ympäristökeskuksen Olli Mattilalta. Yleiskaavatyön yh-
teydessä luontoselvitys on tehty. Sitä voidaan hyödyntää. 

o Kerrosalat ovat OK.  
o Vapaaranta-alue lisääntyy myös jonkin verran. 
o Pyhärannan kuntaa voidaan kuulla ehdotusvaiheessa, ei ole pidettävä osallisena. 
o Rauman kaupungilla on alueen lunastusvelvollisuus, ellei kaavamuutosta tehdä. 

 
Veikko Yli-Antola 

o Kodisjoen kunta lunasti Kaljasjärven rannalta Laaksonen-nimiseltä maaomistajalta sa-
maan aikaan, kun valtuusto päätti tämän alueen vuokraamisesta / ostamisesta. Yksikkö-
hintakin oli sovittu kunnan kanssa. Kunta ei kuitenkaan tarvinnut aluetta. 

o Vesistö rasittuisi enemmän uimarannasta kuin lomarakennuspaikasta. Jätevedet hoide-
taan asianmukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
Juha Erjanti, DI 
0400 515 235 
 
Jakelu: 

- LoSyk / Tuomo Knaapi ja Satu Airas 
- Rauman kaupunki / Mervi Tammi 
- Satakuntaliitto / Jukka Moilanen ja Teemu Salonen  
- Veikko Yli-Antola 

 
 







 



TILASTOTIETOJA

Ranta-asemakaavan nimi: Kaljasjärven ranta-asemakaavan muutos

Kaavaehdotuksen päivämäärä: 19.9.2014

Kaupunginvaltuuston
päätöspäivämäärä ja §:

Kaava-alueen pinta-ala: 0,3660 ha

Todellisen rantaviivan pituus: 0,07 km

Rakennuspaikkojen lukumäärä: 0

Omarantaisten lomarakennus-
paikkojen lukumäärä: 0

Maankäyttölajit, pinta-alat ja
kerrosalat (muutos):

UV1 0,0000 ha (- 0,3660 ha),   0 m2 (- 70 m2)
VV 0,3660 ha (+0,3660 ha), 70 m2 (+ 70 m2)















RAUMAN KAUPUNKI  
Ympäristölautakunta 
 

PÖYTÄKIRJANOTE 
Kokouspäivämäärä 
4.11.2014 
 

Sivu 1(1) 
 

 

Otteen oikeaksi todistaa: 

208 § Ranta-asemakaavan muutos Kaljasjärvellä 
 

YL 208 § 4.11.2014 
 
Esityslistan liitteet: 
1. Sijaintikartta 
2. Asemakaavan muutosluonnos 
 
Kaupungingeodeetti Juhani Korpinen 4.11.2014: 
 
Vireilletulo 
 
Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö pyytää mm. ympäristölautakunnan 
lausuntoa Kaljasjärven ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta. 
 
Aineisto 
 
Tämän esityslistan liitteiden lisäksi on aineistoa luettavissa internetosoit-
teessa http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/default.htm > vireillä olevat 
kaavat 2014 > Ranta-asemakaavat > Kaljasjärven ranta-asemakaavan 
muutos. 
 
Kaavaratkaisu 
 
Kaljasjärven ranta-asemakaavan toteutumaton kunnan käyttöön tarkoitet-
tu uimaranta- ja venevalkama-alue osoitetaan maanomistajan käyttöön 
uimaranta- ja venevalkama-alueeksi. Uimaranta- ja venevalkama-alueella 
on yksityisen lomarakennuspaikan piirteitä.  
 
Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä 

ole huomautettavaa ranta-asemakaavan muutosehdotuk-
sesta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
Lisätietojen antaja: 
Kaupungingeodeetti Juhani Korpinen  
puh. 02-834 4760 

 



RAUMAN KAUPUNKI  
Tekninen lautakunta 
 

PÖYTÄKIRJANOTE 
Kokouspäivämäärä 
11.11.2014 
 

Sivu 1(2) 
 

 

Otteen oikeaksi todistaa: 

316 § Ranta-asemakaavan muutos Kaljasjärvellä 
 

TEKLA 316 § 11.11.2014 
 

Esityslistan liitteet: 
1. sijaintikartta 
2. asemakaavan muutosluonnos 
 
Kaupungingeodeetti Juhani Korpinen 4.11.2014: 
 
Vireilletulo 
 
Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö pyytää mm. teknisen lautakunnan 
lausuntoa Kaljasjärven ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta. 
 
Aineisto 
 
Tämän esityslistan liitteiden lisäksi on aineistoa luettavissa internetosoit-
teessa http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/default.htm > vireillä olevat 
kaavat 2014 > Ranta-asemakaavat > Kaljasjärven ranta-asemakaavan 
muutos. 
 
Kaavaratkaisu 
 
Kaljasjärven ranta-asemakaavan toteutumaton kunnan käyttöön tarkoitet-
tu uimaranta- ja venevalkama-alue osoitetaan maanomistajan käyttöön 
uimaranta- ja venevalkama-alueeksi. 
 
Kiinteistö- ja mittaustoimi 
 
Asemakaavan muuttaminen tarkoittaa sitä, ettei kunnan käyttöön aiottua 
aluetta ole tarpeen hankkia kaupungin hallintaan. Kiinteistö- ja mittaus-
toimen sijaan varsinainen lausunnonantaja uimarannan käyttöönottotar-
peesta kaupunkiorganisaatiossa on uimarantoja ylläpitävä liikuntatoimi. 
 
 Kunnallistekniikka 
 
Kunnallistekninen yksikkö on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa huo-
mautettavaa. 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä 

ole huomautettavaa ranta-asemakaavan muutosehdotuk-
sesta. 

 
Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 5.11.2014: 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaupungingeodeetin 

tekemän esityksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietojen antaja: 
kaupungingeodeetti Juhani Korpinen 
puh. 02 834 4760 
juhani.korpinen@rauma.fi 



RAUMAN KAUPUNKI  
Tekninen lautakunta 
 

PÖYTÄKIRJANOTE 
Kokouspäivämäärä 
11.11.2014 
 

Sivu 2(2) 
 

 

Otteen oikeaksi todistaa: 
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VASTINE 

 

 
NOSTO CONSULTING OY   puh. 0400 858 101 
Purokatu 2 / 12    www.nostoconsulting.fi 
21200 RAISIO   etunimi.sukunimi@nostoconsulting.fi 
y-tunnus 2343223-6   Alv rek. kotipaikka Turku 

 

 

 

RAUMAN KAUPUNKI 

KALJASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Lausunnot 

Kaljasjärven ranta-asemakaavan muutos on ollut kaavaehdotuksena näh-
tävillä 24.10.2014 – 24.11.2014. Kaavaehdotuksesta on saatu neljä lau-

suntoa. Kaavan laatijana olen tehnyt näihin vastineet. 

Kaavaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. 

 

1) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (22.1.2015) 

 

 

Vastine 

Kaavaehdotuksen mahdolliset ristiriitaisuudet korjataan, ennen kuin 
ranta-asemakaava viedään hyväksymiskäsittelyyn. 

 

2) Satakuntaliiton lausunto (2.11.2014) 

 

 



Nosto Consulting Oy Sivu 2 / 2 

 
 

Vastine 

Uimaranta- ja venevalkama-alueen kaavamerkintä muutetaan muotoon 
VV-1 ja aluetta koskevaan kaavamääräykseen lisätään teksti: ”Alue on 

tarkoitettu yksityiseen käyttöön.” 

 

3) Rauman kaupungin ympäristölautakunnan lausunto (4.11.2014) 

Ympäristölautakunta on lausuntona todennut, ettei sillä ole huomautetta-

vaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Vastine 

Ei muutosta kaavaehdotukseen. 

 

4) Rauman kaupungin teknisen lautakunnan lausunto (11.11.2014) 

Tekninen lautakunta on lausuntona todennut, ettei sillä ole huomautetta-

vaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Vastine 

Ei muutosta kaavaehdotukseen. 

 

 

Nosto Consulting Oy 

 

 

 

Pasi Lappalainen 
dipl.ins. 


