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Sauvon Fagernäsin ranta-asemakaava, ehdotus

Sauvon kunta on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausuntoa Fagernäsin ranta-
asemakaavan ehdotuksesta, joka on päivätty 14.11.2017. Kaavahanke 
koskee kiinteistöjä Fagernäs 738-491-2-90 ja Pikku-Fagernäs 738-491-2-18. 
Kaavahankkeesta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 4.1.2017 
(muistio). ELY-keskus on antanut luonnosvaiheessa lausunnon 27.9.2017.

Pienennös kaavakartasta on lausunnon liitteenä. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavoituksen tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteuttamista. Fagernäsin kaavaselostuksen kohdan 2.2 "Suunnittelutilanne" 
alkuun on tarpeen lisätä alaotsikko "Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet" ja tuoda esille hanketta koskevat tavoitteet ja miten 
kaavaratkaisu edistää niiden toteuttamista.

Uudet 1.4.2018 voimaan tulleet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
eivät siirtymäsäännöksen mukaan koske kaavahanketta, joka on ennen 
1.4.2018 ollut ehdotuksena nähtävillä. Valmisteilla oleva kaava voidaan 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston 
päätöksen (14.12.2017) estämättä hyväksyä 30.9.2018 mennessä.
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Kaavaratkaisu ja kaavaselostus

Ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiassa loma-asutuksen 
järjestämiseksi ranta-alueella (MRL 73 §) ja kunnan tehtävä on ohjata 
vakituisen asumisen rakentamista (MRL 20 §, 50 §). ELY-keskus katsoo, 
että maaomistajien ei ole tarkoitus ranta-asemakaavalla kaavoittaa uusia 
asuinalueita kuten tässä kaavaratkaisussa on tehty osoittamalla kuusi uutta 
vakituisen asumisen (AO) rakennuspaikkaa. Sen sijaan kunnan 
rantayleiskaavassa olemassa olleet maatalouskeskus (AM) ja yksi 
erillispientalo (AO) on mahdollista kaavoittaa uudelleen ranta-asemakaavalla 
ja esimerkiksi muuttaa käytöstä poistunut maatalouskeskus 
käyttötarkoitukseltaan loma-asumiseksi (RA tai RM).

ELY-keskus korostaa, että rantayleiskaavan mitoitus ja sen pohjalta tehdyt 
ratkaisut perustuvat laajaan kokonaisuuteen. Rantayleiskaavassa on tutkittu 
esimerkiksi vapaaksi jääneiden ranta-alueiden riittävyys sekä muun muassa 
MT-alueilta on rakennusoikeus siirretty tilakohtaisesti rantayleiskaavan AO-, 
AM-, RA- ja RM -alueille. Yksittäinen maanomistaja ei voi ranta-
asemakaavalla varata näitä rantoja rakentamiselle. Luonnosvaiheen jälkeen 
on asianmukaisesti yksi uusi saunan rakennuspaikka poistettu rannasta, 
mutta rantayleiskaavan maatilan talouskeskuksen alueesta (AM) 
muodostettavaksi esitetyt lomarakennuspaikat (RA, korttelit 1-2) on ilman 
perusteluja ulotettu eteläosiltaan lähemmäksi rantaa rantayleiskaavan 
avoimelle maatalousalueelle (MT).

Kaavaselostuksessa todetaan, että maatilan talouskeskuksen rakennukset 
on purettu kesällä 2017. Selostuksessa tulisi myös kertoa alueen vanhasta 
rakennuskannasta. Kunnan rakennusvalvonnan tulee tarkastaa, onko 
purkaminen hoidettu säädösten mukaisesti.

Luonnonsuojelu

Luontoselvitykseen ei ole huomautettavaa. Luontoselvityksen suosituksen 
mukaisesti lepakoiden havaitut ruokailualueet ja niiden lähimetsät on 
tarpeen jättää mahdollisimman hyvin kaiken rakentamisen ulkopuolelle. 
Muilta osin kaavaehdotuksessa ei näytä olevan ristiriitaa luontoselvityksen 
havaintojen kanssa.

Muita huomioita

Selkeyden vuoksi alueen yksilöinnissä olisi hyvä käyttää kiinteistötunnuksia 
kaikissa kaava-asiakirjoissa, mukaan lukien kaavakartan otsikko.
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Lopuksi

Sauvon kunnan tulee arvioida kaavahanketta osana koko kunnan 
rantayleiskaavakokonaisuutta ja pohtia onko kaikilla maanomistajilla sama 
oikeus jalostaa rantakiinteistöjä ja onko kunnalla varaa laajentaa 
asuntorakentamista rannoille näin mittavilla kaavamuutoshankkeilla.

ELY-keskus korostaa kunnan vastuuta ottaa päätöksenteossaan 
johdonmukaisesti huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavojen 
sisältövaatimukset, yleiskaavan mukainen rakentamisen mitoitus ja vapaan 
rannan vaatimus sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu 
rakennusoikeutta jaettaessa. 

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Pirjo Uusi-Uola

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Liite Fagernäsin ranta-asemakaava, ehdotus 14.11.2017

Tiedoksi sähköpostitse
Sauvon kunta: sauvon.kunta@sauvo.fi; 
Varsinais-Suomen liitto: kirjaamovsl@varsinais-suomi.fi
ELY-keskus: leena.lehtomaa@ely-keskus.fi
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FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA 
 
 

KH 25.9.2017 § 221 
 
Liite 4: Ranta-asemakaavaluonnos 
 
Sauvon kunnassa kiinteistöillä 738-491-2-90 Fagernäs ja 738-491-2-18 
Pikku-Fagernäs alueen maanomistajien toimeksiannosta 4.7.2017 vireille 
tullut ranta-asemakaava on edennyt luonnosvaiheeseen. 

  
Ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) pidetään 
nähtävillä 18.8.–18.9.2017 kaavan laatijan, Nosto Consulting Oy:n tiloissa 
Turussa sekä internet-sivuilla www.ranta-asemakaava.fi/projektit/sauvo.  

  
Sauvon kunnalle varataan mahdollisuus esittää lausunto kaavaluonnok-
sesta. Mahdollinen lausunto pyydetään osoittamaan kaavan laatijalle näh-
tävilläolon aikana. 
 
Kunnanjohtaja: 
 
Sauvon kunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
Ranta-asemakaavaluonnoksessa esitetään aikaisemmin maatilakäytössä 
olleiden kiinteistöjen suunniteltu jatkokäyttö. Ranta-asemakaava-alueeseen 
kuuluu luonnoksessa 2 lomarakennuspaikkaa sekä 7 vakituiseen asumi-
seen tarkoitettua omakotitonttia. Suunnittelualueen poikki kulkee Sauvon 
Vesihuolto Oy:n vesijohto ja Karunan Vesihuolto-osuuskunnan viemäri. Si-
ten kaavassa esitettyjen rakennuspaikkojen vesi- ja jätevesihuolto on hel-
posti järjestettävissä. 
 
Sauvon kunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen suhteen. 
 
Kunnanhallitus 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan 
 
 
KH 20.11.2017 § 267 
 
Liite: Kaava-aineisto 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on ranta-alueita koskevia säännöksiä mm. 
seuraavasti: 
 
72 § 
 
Suunnittelutarve ranta-alueella 
 
Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa ra-
kentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttä-
misestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentami-
sen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan lo-

http://www.ranta-asemakaava.fi/projektit/sauvo


 

ma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan ra-
kentamisen vuoksi. 
 
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske: 
1) maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista 
rakentamista; 
2) maanpuolustuksen tai rajavalvonnan tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista; 
3) merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista; 
4) olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan 
talousrakennuksen rakentamista; eikä 
5) olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajenta-
mista. 
 
Kunta voi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta kuultuaan osoittaa ra-
kennusjärjestyksessä alueet, joilla 1 momentissa säädetty rajoitus ei ole 
voimassa sen johdosta, ettei alueella ole sen sijainnin vuoksi odotettavissa 
suunnittelua edellyttävää rakentamista eikä alueella ole erityisiä luonnon- 
ja maisema-arvoja tai virkistyskäytön tarpeita. Tällainen rakennusjärjestyk-
sen määräys voi olla voimassa enintään kuusi vuotta kerrallaan, kuitenkin 
enintään niin kauan kuin määräyksen perusteena olleissa olosuhteissa ei 
ole tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden vuoksi edellytyksiä määräykselle 
ei enää ole.  
 
Poikkeuksen myöntämisestä 1 ja 2 momentin rajoituksesta säädetään 23 
luvussa. 
 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ennen 1 päivää tammikuuta 1997 
olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan liittyvän saunara-
kennuksen rakentamista. Jos hakemus 1 momentin rajoituksesta poik-
keamiseen koskee aluetta, jonka omistusoikeus on siirtynyt hakijalle ennen 
10 päivää toukokuuta 1996 ja jota koskevan kaavan laatimista ei ole koh-
tuullisessa ajassa pantu vireille maanomistajasta riippumattomasta syystä, 
lupaa ei ilman painavaa syytä saa evätä, jos rakennus tulee hakijan henki-
lökohtaiseen käyttöön ja kunta puoltaa hakemusta eikä rakentaminen vaa-
ranna luonnon tai maiseman arvoja. Mitä tässä momentissa säädetään, ei 
kuitenkaan koske aluetta, jonka kohdalla on 2 momentin mukainen suunnit-
telutarve. 
 
73 § 
 
Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityi-
set sisältövaatimukset 
 
Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasias-
sa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- 
tai asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 
1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan 
ja muuhun ympäristöön; 
2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesi-
huollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet 
otetaan muutoinkin huomioon; sekä 
3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 
 
Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta sääde-
tään. Mitä 60 §:ssä säädetään asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnis-
ta, ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa. 



 

 
74 § 
 
Maanomistajan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen 
 
Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laa-
timisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on 
oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
 
Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodos-
taa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. 
 
Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on 
toimitettava kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säi-
lytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa.  
 
Maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä 
noudatetaan muutoin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta 
laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta 
viivytystä. 
 
Nosto Consulting Oy on toimittanut maanomistajan pyynnöstä Fagernäsin 
ranta-asemakaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRL:n 
63 §:n mukaisesti kunnalle. 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 26 §:n mukaan "viranomaisneuvottelu 
järjestetään kaavoitukseen ryhdyttäessä sekä sen jälkeen, kun kaavaehdo-
tus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on 
saatu. Kunnan tulee sopia alueellisen ELY-keskuksen kanssa neuvottelun 
järjestämisestä ja toimittaa neuvottelua varten tarvittava aineisto. Neuvotte-
luun kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea. Ym-
päristöministeriö kutsutaan neuvotteluun, jossa käsitellään suurten kau-
punkiseutujen keskeisiä kysymyksiä. Neuvottelusta laaditaan muistio josta 
ilmenevät keskeiset neuvottelussa esillä olleet asiat ja kannanotot." 
 
”Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen 
osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä 
asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää 
mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa 
koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla.  
Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet.  
Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toi-
mivalla tavalla.  Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ot-
taen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan.  Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä 
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.” 
 
Kaavaluonnos pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaises-
ti nähtävänä 14-30 päivää. Nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kirjeellä 
ja muille ilmoituksella Kunnallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Osalli-
silla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 26 §:ssä tarkoitettu viranomaisneuvot-
telu on pidetty 4.1.2017 ELY-keskuksessa Turussa. 



 

 
Kaavan laatija Nosto Consulting Oy on huolehtinut kaavan valmistelumate-
riaalin (kaavaluonnos) kuulemisesta. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (OAS) on laadittu 19.5.2017 ja sitä on täyden-netty 19.6.2017 
sekä 9.8.2017. OAS:ssa on lueteltu osallisina eri tahoja.  
 
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 
Kaavan laatija huolehti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtävillä olosta kuuluttamisesta. Ranta-asemakaavatyön vi-
reilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on 
kuulutettu paikallisessa Kunnallislehdessä 4.7.2017. Maanomistajille ja ra-
janaapureille on ilmoitettu nähtävilläolosta kirjeitse 20.6.2017. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma on pidetty yleisesti nähtävillä Nosto Consulting Oy:n 
tiloissa Turussa sekä osoitteessa www.ranta-asemakaava.fi/sauvo kaava-
ehdotuksen valmistumiseen asti. 
 
Kaavaluonnos  
 
Kaavatyön osallisille (rajanaapureille) järjestettiin kaavan alustavan valmis-
teluaineiston esittelytilaisuus kaava-alueella 4.7.2017. Tilaisuuteen osallis-
tui 20 rajanaapuria.  
 
Kaavan laatija huolehti kaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnoksen) näh-
tävillä olosta kuuluttamisesta. 11.8.2017 päivätyn kaavaluonnoksen nähtä-
villäolosta on kuulutettu paikallisessa Kunnallislehdessä 18.8.2017. Maan-
omistajille, rajanaapureille ja Karunan vesihuolto-osuuskunnalle on ilmoitet-
tu nähtävilläolosta kirjeitse 16.8.2017. Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, 
Varsinais-Suomen liitolle, Sauvon kunnalle ja Sauvon Vesihuolto Oy:lle on 
varattu mahdollisuus lausunnon antamiseen kaavaluonnoksesta.  
 
Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 18.8.–18.9.2017 Nosto Consulting 
Oy:n tiloissa Turussa sekä osoitteessa www.ranta-asema-
kaava.fi/projektit/sauvo. Nähtävilläolon aikana saatiin yksi mielipide osalli-
selta. Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Sauvon kunnanhallitukselta, Sau-
von Vesihuolto Oy:ltä sekä Karunan vesihuolto-osuuskunnalta (mielipide ja 
lausunnot liitteenä 6).  
 
Kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja mielipiteeseen:  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (27.9.2017)  
 
Kaavaselostusta täydennetään alueen vanhan rakennuskannan kuvauksen 
osalta.  
 
Kaava-alueelle on osoitettu rantaosayleiskaavassa rakennusoikeutta AM-, 
AO- ja RA-3 -alueille yhteensä noin 1 400 k-m². Ranta-asemakaavassa on 
osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3 000 k-m². Kaavassa osoitetut erillis-
pientalojen korttelialueet on kuitenkin osoitettu osittain rantaosayleiskaava-
alueen ulkopuolelle, joten niitä ei huomioida mitoituslaskelmassa.  
 
Kaava-alueen eteläosaan osoitettu saunarakennuksen rakennusala poiste-
taan kaavaehdotuksessa maa- ja metsätalousalueelta. Saunarakennuksen 



 

rakennusoikeus (25 k-m²) siirretään RA-kortteli-alueelle. Kaava-alueen ete-
läosaan jää siten edelleen vapaata rantaviivaa.  
 
Varsinais-Suomen liitto (18.9.2017)  
 
Kaava-alueen eteläosaan osoitettu saunarakennuksen rakennusala poiste-
taan kaavaehdotuksessa maa- ja metsätalousalueelta. Saunarakennuksen 
rakennusoikeus (25 k-m²) siirretään RA-kortteli-alueelle.  
 
Sauvon kunnanhallitus (25.9.2017)  
 
Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai korjauksia kaa-
varatkaisuun.  
 
Sauvon Vesihuolto Oy  
 
Saadun selvityksen mukaan suunnittelualue ei ole Sauvon kunnan hyväk-
symää vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta, eikä kaava-alue muodosta 
muutoinkaan vesihuoltolaissa tarkoitettua taajamaa. Kaava-alueen uusilla 
rakennuspaikoilla ei ole liittymisvelvoitetta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon. 
Vastaavasti vesihuoltolaitoksella ei ole velvollisuutta rakentaa toiminta-
alueen ulkopuolella uusia verkostoja. Uusien verkostojen rakentaminen pe-
rustuu laitoksen ja liittyjän väliseen sopimukseen, jossa on mahdollista so-
pia vapaasti rakentamiseen liittyvistä kustannuksista.  
 
Karunan vesihuolto-osuuskunta (28.8.2017)  
 
Todennäköisesti kaava-alueen korttelit 1 – 3 ja ehkä myös kortteli 4 tulevat 
liittymään vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Koska suunnittelualue ei 
ole kunnan hyväksymää toiminta-aluetta, rakennuspaikalla ei ole velvoitet-
ta liittyä verkostoon.  
 
Mikäli vesihuoltolaitoksen verkostoja on korttelialueilla, nämä merkitään ra-
sitealueina kaavakartalle ennen kaavan hyväksymistä.  
 
Tiina Rantasen mielipide (10.8.2017)  
 
Kaava-alueen eteläosaan osoitettu saunarakennuksen rakennusala poiste-
taan kaavaehdotuksessa maa- ja metsätalousalueelta. 
 
Kaavoittaja Nosto Consulting Oy on laatinut Fagernäsin ranta-
asemakaavaa koskevan kaavaehdotuksen.  
 
Liite: Ranta-asemakaavaehdotus  
 
MRL 65 §: ”Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville.  Nähtäville 
asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta 
sopivalla tavalla.  Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esit-
tää mielipiteensä asiassa (muistutus).  Muistutuksen tehneille, jotka ovat si-
tä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava 
kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.  Kaavaehdotuksen 
asettamisesta nähtäville säädetään tarkemmin asetuksella.” 
 
MRA 27 §: ”Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville.  Asema-
kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 



 

päivän ajan.  Vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta koskeva 
ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. 
 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotukses-
ta.  Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymis-
tä. 
 
Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoi-
tettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian 
merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. 
 
Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetettävä kirjallinen 
ilmoitus kunnalle, joka rajoittuu asemakaava-alueeseen, samoin kuin sel-
laiselle omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka koti-
kunta on toisella, väetötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jon-
ka osoite muutoin on kunnan tiedossa.  Ilmoitus saadaan lähettää tavalli-
sena kirjeenä.  Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asi-
anomainen on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan 
tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vii-
meistään viikkoa ennen nähtäville asettamista.” 
 
MRA 28 §: ”Lausunnot kaavaehdotuksesta.  Asemakaavaehdotuksesta on 
pyydettävä lausunto: 
1) maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa käsi-

teltyjä tai muutoin maakunnallisesti merkittäviä asioita; 
2) alueelliselta ympäristökeskukselta, jos kaava saattaa koskea valtakun-

nallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai rakennussuojelun 
kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maakuntakaavassa vir-
kistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta; 

3) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 
4) tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa 

käsitellään, sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä.” 
 
  Kunnanjohtaja: 

 
Kunnanhallitus päättää 
- hyväksyä maanomistajien pyynnön ranta-asemakaavan laadinnasta ti-

loille 738-491-2-90 Fagernäs ja 738-491-2-18 Pikku-Fagernäs 
- että maanomistajat vastaavat kaikista ranta-asemakaavan laadinta-, 

selvittely- ja käsittelykustannuksista (MRL 59 §) 
- merkitä tiedoksi, että MRL 26 §:ssä mainittu viranomaisneuvottelu on 

pidetty 4.1.2017 
- todeta, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä 
- todeta, että ranta-asemakaavaluonnoksesta jätettiin yksi mielipide (Tii-

na Rantanen) sekä annettiin viisi lausuntoa (Varsinais-Suomen ELY-
keskus, Varsinais-Suomen liitto, Sauvon kunta, Sauvon Vesihuolto Oy: 
sekä Karunan vesihuolto-osuuskunta) 

- hyväksyä kaavoittajan vastineet mielipiteeseen ja lausuntoihin 
- asettaa Fagernäsin ranta-asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 

27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi 
- kuuluttaa nähtävilläolosta kunnan ilmoitustaululla ja Kunnallislehdessä  
- pyytää ranta-asemakaavaehdotuksesta Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen, Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-Suomen pelastuslaitok-
sen, Caruna Oy:n, Liedon ympäristöterveyslautakunnan sekä Sauvon 
kunnan tekninen- ja ympäristölautakunnan lausunnot 



 

- että, osallisille toimitetaan tieto nähtävilläolosta henkilökohtaisella kir-
jeellä. 

 
Kunnanhallitus 

 
  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan 
 
 
Tekninen- ja ympäristölautakunta 
14.3.2018 
 

Sauvon kunnassa kiinteistöillä 738-491-2-90 Fagernäs ja 738-491-2-18 
Pikku-Fagernäs alueen maanomistajien toimeksiannosta 4.7.2017 vireille 
tullut ranta-asemakaava on edennyt luonnosvaiheeseen. 

  
Ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) on pidetty 
nähtävillä 18.8.–18.9.2017 kaavan laatijan, Nosto Consulting Oy:n tiloissa 
Turussa sekä internet-sivuilla www.ranta-asemakaava.fi/projektit/sauvo.  

  
Sauvon kunnanhallitus on pyytänyt 20.11.2017 tekniseltä- ja ympäristölau-
takunnalta lausuntoa Fagernäsin ranta-asemakaavaehdotukseen. 
 
 

  Tekninen johtaja: 
   

Esittää, että teknisellä- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa 
kaavaluonnoksen suhteen. 

 
 
Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi esityksen. 

 
 
   
 

http://www.ranta-asemakaava.fi/projektit/sauvo
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LAUSUNTO FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA, (EHDOTUS)

Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV

Kaavamuutosalueilla sijaitsee nykyistä sähköverkkoa liitteen 1 mukaisesti. 20 kV
johdot ovat sinisellä ja 0,4 kV johdot vihreällä värillä. Ilmajohdot on esitetty
yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.

Vaikutukset sähkönjakeluun

Kaavan myötä alueen sähkönkäyttö kasvaa ja tämä vaatii pienjänniteverkkoon
vahvistuksia.

Johto- ja muuntamovaraukset

Pyydämme, että kaavaan varataan tarvittavat maa-alueet (n. 20 m2)
puistomuuntamolle samalle sijainnille, jossa nykyinen pylväsmuuntamo sijaitsee
(esitetty liitteessä 1 violetilla ympyrällä.)

Siirtokustannusten jako

Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja
siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille
järjestyy uusi pysyvä sijainti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. ehdotuksesta. Toivomme saada tiedoksi,
kun kaava on hyväksytty.
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Caruna Oy
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Rejlers Finland Oy
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Liitteet

Liite 1. Nykyinen sähköverkko.

Liite 2. Valtakirja, Caruna Oy, Mikko Vainikka








