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SAUVON KUNTA 

SORAHARJUN RANTA-ASEMAKAAVA 

Soraharjun ranta-asemakaava on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 

1.8.–31.8.2016 Sauvon kunnassa (kaavaehdotus on päivätty 31.3.2016). 

Kaavaehdotuksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-

Suomen liiton, Varsinais-Suomen maakuntamuseon, Sauvon kunnan tek-

nisen- ja ympäristölautakunnan, Liedon ympäristöterveyspalvelujen, Ca-

runa Oy:n sekä Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen lausunnot. Lisäksi 

kaavaehdotuksesta annettiin viisi muistutusta. 

Kaavan laatijana olen tehnyt saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin vas-

tineet. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (7.9.2016) 

Vastine 

Ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen materiaali (kaavaluonnos) on lä-

hetetty tiedoksi ELY-keskukselle, jolle on varattu tilaisuus antaa mielipide 

kaavaluonnoksesta niin halutessaan. 

Suunnittelualueen naapurikiinteistöjen nykyisestä soranottotoiminnasta 

saattaa aiheutua kaava-alueelle suunnitellulle asuntovaunualueelle vä-

häistä haittaa. Kiviaineksen murskaustoimintaa ei suoriteta naapurikiin-

teistöjen alueella. Mahdolliset haitat eivät kuitenkaan ole esteenä kaava-

alueen suunniteltuun käyttöön. 

Kun ranta-asemakaava ryhdytään toteuttamaan kaavassa suunnitellussa 

laajuudessa, alueelle muodostuu ulkoilulaissa tarkoitettu leirintäalue. Lei-

rintäalueen perustamisesta ja toiminnan aloittamisesta on tehtävä kirjal-

linen ilmoitus Sauvon kunnan leirintäalueviranomaiselle siten, kuin laissa 

erikseen määrätään. Kaavassa suunniteltu toiminta ei ole millään tavoin 

ristiriidassa ulkoilulaissa leirintäalueita koskevien säännösten kanssa. 

Kaava-aineistoon liitetään leirintäalueen kokonaissuunnitelma, jossa on 

osoitettu muun muassa leirintäpaikkojen (asuntovaunu- tai asuntoauto-

paikat) sekä talous-, huolto- ja saunarakennusten ohjeelliset sijainnit 
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sekä hahmotelma alueen sisäisestä tieverkostosta. Lisäksi suunnitel-

massa on osoitettu vesialueena säilytettävät tai vesialueeksi muutettavat 

alueet. Kaavassa sallitaan yhteensä 180 asuntovaunun tai asuntoauton 

sijoittaminen kaava-alueelle, ja kokonaissuunnitelmassa on osoitettu näi-

den 180 leirintäpaikan ohjeellinen sijoittelu kaava-alueelle. Kokonais-

suunnitelmassa on lisäksi hahmoteltu 40 erillisen, korkeintaan 20 kerros-

neliömetrin suuruisen talousrakennuksen sijoittelu 8 metrin välein kaava-

kartan mukaiselle rakennusalalle. Kunkin talousrakennuksen viereen 

osoitetaan kokonaissuunnitelmassa asuntovaunu- tai asuntoautopaikka. 

Muut leirintäpaikat on osoitettu suunnitelmassa riittävän väljästi huomi-

oiden vähintään 4 metrin turvavälit. Kokonaissuunnitelmassa on esitetty 

alueen eri toimintojen ohjeelliset sijainnit siten, että alueella toteutuu ter-

veellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. 

Kaavaratkaisussa on osoitettu rakennusoikeutta enintään 40:lle korkein-

taan 20 k-m2:n suuruiselle talousrakennukselle. Talousrakennukset on 

tarkoitettu matkailijoiden käyttöön asuntovaunu- ja asuntoautopaikkojen 

yhteyteen tarjoamaan varastointitilaa alueen käyttäjille. Kaavaratkaisun 

tavoitteena on ohjata alueelle rakennettavien talousrakennusten määrää, 

kokoa ja sijoittelua jo kaavatyön aikana, jotta rakennuksia ei rakennet-

taisi myöhemmin alueelle hallitsemattomasti. Talousrakennukset on kes-

kitetty erilliselle rakennusalalle. Kaavamääräyksissä on annettu määräyk-

siä rakennusten yhtenäisestä julkisivumateriaalista ja kattojen värityk-

sistä rakennusten maisemaan soveltuvuuden vuoksi. Talousrakennukset 

mahdollistavat alueen käyttäjille lisätiloja, ja rakennusten harkitun suun-

nittelun myötä rakennukset lisäävät alueen viihtyisyyttä. 

Jätehuollon järjestäminen on huomioitu kaavassa. Kaavakartan yhtey-

dessä olevien kaavamääräysten mukaan jätteet tulee hoitaa kunnan jä-

tehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteet lajitellaan niille erikseen osoite-

tussa paikassa. Asuntovaunujen ja -autojen käymälät tyhjennetään um-

pisäiliöön, ja saunatilojen harmaat pesuvedet käsitellään kiinteistöllä voi-

massa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.  

Vakiintuneessa kaavoituskäytännössä ei ole tapana esittää kaavakartalla 

rakennuspaikan sisäistä vesihuoltoverkostoa. 

Lausunnon perusteella kaavaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyk-

siä. 

 

Varsinais-Suomen liiton lausunto (19.9.2016) 

Vastine 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 § 1 ja 2 momentin mukaan meren tai 

vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa 

rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaa-

vaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä 

rakennusluvan myöntämisen perusteena. Mitä 1 momentissa säädetään, 
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koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnit-

teleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestä-

miseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. 

Vesilain 3 § 3 momentin mukaan vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, 

jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa 

ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta. Kaava-alueelle muodostet-

tavat vesialtaat täyttävät vesilain mukaisen vesistön määritelmän. Kaava-

alue sijaitsee vesistön ranta-alueella, ja ranta-asemakaava on oikea työ-

kalu alueen maankäytön suunnitteluun. 

Kaavaratkaisussa osoitetut talousrakennukset on tarkoitettu matkailijoi-

den käyttöön asuntovaunu- ja asuntoautopaikkojen yhteyteen. Kunkin ta-

lousrakennuksen viereen on osoitettu alueelta laaditussa kokonaissuun-

nitelmassa asuntovaunu- tai asuntoautopaikka (ks. Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen lausuntoon annettu vastine). Tavoitteena on mahdollistaa 

uudenlaisia lisätiloja matkailijoille. Talousrakennukset on tarkoitettu va-

rastorakennuksiksi, joihin ei sallita tulisijan rakentamista. Kaavaratkaisun 

tavoitteena on ohjata alueelle rakennettavien talousrakennusten määrää, 

kokoa ja sijoittelua jo kaavatyön aikana, jotta rakennuksia ei rakennet-

taisi myöhemmin alueelle hallitsemattomasti. Kaavaselostukseen lisätään 

maininta talousrakennusten käyttötarkoituksesta. 

Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia täydennetään selvityksillä siitä, 

mitä vaikutuksia lähialueiden maankäytöllä arvioidaan olevan leirintäalu-

eeseen sekä mitä vaikutuksia leirintäalueella on lähialueen maankäytölle. 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva ampumarata on Paimionlah-

den riistanhoitoyhdistyksen hallinnassa. Riistanhoitoyhdistys on antanut 

muistutuksen kaavaehdotuksesta. Valtioneuvoston päätös melutason oh-

jearvoista 993/1992 ei 1 § 2 momentin mukaan koske ampuma- ja moot-

toriurheiluratojen aiheuttamaa melua. Ampuratojen aiheuttaman meluta-

son ohjearvoista säädetään valtioneuvoston päätöksessä 53/1997. Sen 

mukaan ampuradan aiheuttaman melun A-painotettu sallittu enimmäis-

taso impulssivakiolla (L Amax) loma-asumiseen käytettävillä alueille on 

60 dB.  

Paimionlahden riistanhoitoyhdistykselle on myönnetty ympäristönsuoje-

lulain mukainen ympäristölupa ampumaratatoiminnalle 12.2.2013. Lupa 

on voimassa toistaiseksi siten, että hakemus lupamääräysten tarkista-

mista varten on tehtävä viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Myönnetyn ympäristöluvan mukaan melun enimmäistaso laukaussarjan 

keskiarvona saa olla asuinkiinteistöjen piha-alueelle enintään 65 dB ja 

loma-asuntojen piha-alueella enintään 60 dB. Luvan myöntämisen yhtey-

dessä ei ole tehty melutason mittausta tai mallilaskelmia.  

Ampumaradan lähin rakennus on Sauvon Urheilijoiden hiihtomaja Suo-

jala, joka sijaitsee noin 120 metrin päässä ampumapaikalta. Lähin loma-

asunto sijaitsee noin 430 metrin päässä ampumapaikalta (ampumasuun-

nasta suoraan vasemmalle). Ampumapaikat ovat koppeja, joista ampu-

missuuntaan on betoninen seinä ja katto kuusi metriä eteenpäin. Kysei-

nen rakenne estää melun leviämisen erityisesti taakse. 
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Soraharjun ranta-asemakaavassa suunnitellut uudet vapaa-ajantoimin-

not sijoittuvat noin 360 – 700 metrin päähän ampumapaikalta. Suunnit-

telualue on kauttaaltaan ampumapaikkaan nähden takamaastossa, ja 

kaava-alue on vähintäänkin 15 metriä ampumarataa alempana. Lisäksi 

kohteiden väliin jää yhtenäinen kalliolakialue.  

 

Ranta-asemakaavassa suunnitellut toiminnot eivät ole ratkaisevassa ase-

massa arvioitaessa ampuradan ympäristöluvan määräysten sisältöä seu-

raavalla tarkistuskierroksella. Vastineen liitteenä on kopio Paimion Riis-

tanhoitoyhdistykselle myönnetystä ympäristöluvasta. 

Kaavasta ei ole tiedossa haittaa naapurikiinteistöjen nykyiselle soranotolle 

ja louhinnalle. Valtioneuvoston päätöksen mukainen ohjeellinen melutaso 

tulevalla asuntovaunualueella voi kuitenkin mahdollisesti vaikuttaa maa-

ainesten oton toteutusedellytyksiin ja jatkolupien saantiin tulevaisuu-

dessa riippuen kunkin luvan hakemisen aikaisesta tilanteesta. 

Lausunnon perusteella kaavaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyk-

siä. 
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Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunto (1.9.2016) 

Vastine 

Lausunnon perusteella kaavaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyk-

siä. 

 

Sauvon kunnan teknisen- ja ympäristölautakunnan lausunto (19.10.2016) 

Vastine 

Kaavalla pyritään edistämään matkailuelinkeinon toimintamahdollisuuk-

sia. Kaavoituksessa pyritään lisäksi mahdollisuuksien mukaan yhteenso-

vittamaan eri elinkeinojen toimintaa alueella. 

Lausunnon perusteella kaavaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyk-

siä. 

 

Liedon ympäristöterveyspalvelujen lausunto (15.8.2016) 

Vastine 

Kaavassa pyritään edistämään yksilön ja väestön terveyttä sekä harjoit-

tamaan elinympäristön vaikuttavaa toimintoa siten, että estetään ter-

veyshaittojen syntymistä. Kaavahankkeessa pyritään mahdollisuuksien 

mukaan yhteensovittamaan asuntovaunualuekäyttöä ja naapurikiinteistö-

jen soranottotoimintaa.  

Lausunnon perusteella kaavaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyk-

siä. 

 

Caruna Oy:n lausunto (31.8.2016) 

Vastine 

Lausunnon perusteella kaavaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyk-

siä. 

 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen lausunto (8.9.2016) 

Vastine 

Korttelialueen sisäisiä kulkuyhteyksiä ei ole tarvetta esittää ranta-asema-

kaavassa. Kaava-alueelta laaditussa kokonaissuunnitelmassa on esitetty 

alueen sisäisten teiden mahdolliset linjaukset, mutta suunnitelman mu-

kaiset teiden linjaukset ovat viitteellisiä. 

Kaavaselostukseen lisätään kaavan toteuttamista koskeva ohje: ”Raken-

nettavien teiden mitoituksessa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida 

pelastusajoneuvon mitoitus (pelastustieohjeen mukaisesti).” 
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Ari Valvikon muistutus / Alpo ja Sinikka Valvikon kuolinpesät (30.8.2016) 

Vastine 

Naapurikiinteistöjen maa-ainesten oton jatkolupien saanti riippuu kunkin 

luvan hakemisen aikaisesta tilanteesta. 

 

Hanna Eskelisen ja Asko Rastaksen muistutus 

Vastine 

Kaava-alue ei sijaitse asutuksen välittömässä läheisyydessä, eikä kaa-

vasta ole odotettavissa erityisiä häiriöitä myöskään Päivöläntie 50:n asuk-

kaille. Asuntovaunualueesta ei aiheudu erityisiä meluhaittoja Päivöläntie 

50:een etenkään verrattuna nykyiseen maa-aineksenottotoimintaan 

kaava-alueella ja sen naapurikiinteistöillä. 

Jätehuollon järjestäminen on huomioitu kaavassa. Jätehuollon järjestämi-

sen osalta ks. myös vastine Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausun-

toon. Alueen käytön myötä ei ole odotettavissa erityisiä haitallisia vaiku-

tuksia ympäristöön. 

 

Hilari Heikosen muistutus (20.8.2016) 

Vastine 

Kiinteistöille 738-478-1-5 ja 738-478-1-116 ei ole myönnetty lupaa murs-

kaukseen. 

Naapurikiinteistöjen maa-ainesten oton jatkolupien saanti riippuu kunkin 

luvan hakemisen aikaisesta tilanteesta. 

 

Tuula ja Simo Mikkolan muistutus (25.8.2016) 

Vastine 

Kaava-alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta tai pohjaveden muodostu-

misaluetta. Alueen suunnittelussa vapaa-ajantoiminnoille ole erityisiä 

vaatimuksia tai huomioon otettavia asioita. Alue on nykykäytössään so-

ranotto- ja louhosaluetta, jossa maa-aineksen ottotoiminta on päättynyt. 

Alueelle kaavassa osoitetusta tulevasta käytöstä ei ole odotettavissa hai-

tallisia vaikutuksia alueen pohjavesiin tai vesistöihin, ja alueen tulevan 

käytön mukaiset vaikutukset vesistöön ovat todennäköisesti vähemmän 

haitallisia kuin nykykäytössä. 

Lähin luokiteltu pohjavesialue (Nummenpää) sijaitsee noin yhden kilo-

metrin päässä suunnittelualueesta luoteeseen. Ranta-asemakaavassa 

suunnitellulla toiminnoilla ei ole vaikutusta Nummenpään pohjavesialuee-

seen. 



Nosto Consulting Oy 7 / 9 

 

 

 
Lähde: Pohjavesialueet, Suomen ympäristökeskus 

Nummenpään (0273801) pohjavesialue käsittää Sauvonjokilaaksoon liitty-

vään kallioperän ruhjeeseen ja jokilaakson kaakkoispuoliseen kalliomäen rin-

teeseen kerrostuneita hiekka- ja sorakerrostumia. Rinnealueella on lajittuneita 

hiekkavaltaisia rantakerrostumia kallion tai moreenin päällä. Pohjavesialue ra-

joittuu kallioisiin mäkiin itä- ja eteläpäässä. Laaksonpainanteessa hiekka- ja 

sorakerrostumat ovat paksujen savikerrosten peitossa. Vedenottamoalueella 

hiekkavaltaisten kallion päällä olevien kerrosten paksuus on kairausten perus-

teella noin 10 metriä. Hiekkakerrostumaa peittää vedenottamoalueella 1 - 3 

metrin savikerros. Pohjavesialue rajoittuu kallioisiin mäkiin itä- ja eteläpäässä. 

Pohjavesi muodostuu hiekan peittämillä eteläosan kalliorinteillä ja virtaa vettä 

hyvin johtavia kerroksia pitkin kohti vedenottamoa. Pohjavedenpinnan kor-

keusvaihtelut ovat alueella huomattavat. Pohjavettä hyödyntää yli 50 henki-

löä, ja vettä muodostuu yli 100 m³/d. 

Nummenpään pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeitä pohjave-

sialue. Pohjaveden muodostamisaluetta ollaan pienentämässä Varsinais-

Suomen ELY-keskuksen esityksestä. Varsinaisen pohjavesialueen rajauk-

seen ei esitetä muutoksia. 

Ranta-asemakaava-alueelle muodostuu kolme padottua pintavesiallasta, 

joiden pohja on kalliota. Näistä vesi poistuu alimmaisimman altaan (ete-

läisin allas) kautta ylivuotona maaperään. Toiminnasta ei aiheudu vaaraa 

muistutuksen tekijän porakaivon veden laatuun. 
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Kaavasta ei ole odotettavissa erityistä haittaa maa- ja metsätalouden har-

joittamiselle Hovilan tilalla. Tila sijaitsee noin 800 metrin päässä suunnit-

telualueesta etelään. Asuntovaunualueesta ei aiheudu erityisiä meluhait-

toja tilalle, varsinkaan verrattuna maa-aineksenottotoimintaan kaava-

alueella ja sen naapurikiinteistöillä. Liikenne lisääntyy Rajalahdentiellä 

jossain määrin kaavan myötä, mutta liikenteestä ei ole nähtävissä erityi-

siä haittoja Hovin tilan asuinkäyttöön. 

Kaavaratkaisu luo puitteet turvalliselle liikenneympäristölle. Kaavassa 

osoitetaan yksi liittymä kaava-alueelle Rajalahdentieltä. Kaava ei vaikuta 

liikenneturvallisuutta heikentävästi, mikäli ranta-asemakaavan kaikessa 

yksityiskohtaisessa jatkosuunnittelussa huomioidaan liikenneturvallisuu-

teen vaikuttavat tekijät riittävässä laajuudessa. 

Rajalahdentien ja Järvenkyläntien risteyksessä on riittävä näkyvyys. 

 

Paimionlahden riistanhoitoyhdistys ry:n muistutus (28.8.2016) 

Vastine 

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaa-

miskiellon (17 §) kanssa, sillä kaava-alue ei ole luokiteltua pohjavesialu-

etta (ks. myös vastine Tuula ja Simo Mikkolan muistutukseen). 

Maakuntakaavan mukaisesti rakennuspaikkojen määrää voidaan korottaa 

omarantaiseen ratkaisuun verrattuna, jos alueen käyttö suunnitellaan yh-

deksi kokonaisuudeksi ja alue on tarkoitettu palvelemaan esim. matkailua 

tai yhteisöjen virkistyskäyttöä. Kuten Varsinais-Suomen liitto on todennut 

kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa, loma-asutuksen mitoitus-

luvut eivät ohjaa lomarakentamista kaava-alueella, sillä kyseessä on yh-

tenäiseksi suunniteltu matkailua ja virkistystä palveleva alue. 

Kaavahankkeesta ei ole tiedossa haittaa ampumaradan toiminnalle. Var-

sinais-Suomen liiton lausunnosta annetussa vastineessa on selostettu 

ampuradan ympäristölupatilanne. Paimionlahden riistanhoitoyhdistys on 

vuonna 2012 ympäristölupahakemuksessaan todennut muun ohella, että 

toiminnasta aiheutuva melu ei leviä ympäristöön. Lupaviranomainen eli 

Sauvon tekninen- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan 

ja antanut toimintaa koskevia määräyksiä. Määräykset koskevat muun 

muassa toiminta-aikoja, ampumamelun huomioimista ja yleistä turvalli-

suutta.  

Mikäli ampumaradan toiminnasta aiheutuisi ympäristölle suurempaa hait-

taa, mitä voimassa olevan ympäristöluvan ehtoihin on kirjattu, vastuu 

haittojen ehkäisystä on ensisijaisesti toiminnan harjoittajalla.  

Melun leviämistä ympäristöön ei voida estää kuin melusuojaukselle, joka 

on lähellä melun lähdettä. Ranta-asemakaava-alueelle rakennettava me-

lusuojaus ei estä ampumamelun leviämistä lähellä oleville muille riskialt-

tiimmille kohteille. 
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Kaavahankkeesta voi olla myös hyötyä ampumaradalle mahdollisten uu-

sien käyttäjien kautta. 

 

Nosto Consulting Oy 

 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 
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