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Kirjallinen muistutus Loukeenluodon ranta-asemakaavaan
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Me allekirjoittaneet olemme tyytyväisiä Loukeenluodon ranta-asemakaavaan, mutta haluamme

tuoda esille muutaman huomion asemakaavan karttapiirrokseen liittyviin asioihin ja tehdä niistä
tämänkirjallisen muistutuksen ennen kaavan hyväksymistä.

l. Natura2000- verkostoon kuuluvaalueonkarttakuvassapiirretty kaavoitettujen tonttienja
rakennusalojen päälle :

. Myrskyluoto - tontilla 4:55 raja on piirretty saunanpäälle
. Tortti - tontilla 4:60 raja on piirretty toisen rakennustontin keskelle

. Rauhanranta- tontilla 4:59rajaonpiirretty läntiseenkulmaan siten, ettätontin rajapyykki on
jäänytNatura-ja SL-merkinnänalueelle. Tälläestettäisiinrannannormaali käyttö tontin

omistajilta. Tältärantakaista-alueeltaonmyösrakennettu vesijohdontuloputki suojaputkineen Elykeskuksen määräystenmukaisesti yksityisalueelle.

Tätenonperusteltua kaavaoituksessaottaahuomioonrajamekkienpoistaminentontiltaja
rantakaistaleelta japiirtäänerajapyykkin:o 11rajalinjastasuorinareittiävesijättöalueeltamereen,
kuten kartassa (liite l) on 27. 6. 2016 piirretty.

2. Esitämme, että oheiset natura 2000 - rajat korjataan kulkemaan tonnien rajalinjojen mukaisesti.

Tällöinmahdollisetvesijättömaantulevat lunastukset ovatkokonaisuudessaantontin omistajan
käytettävissä.

3. Saareen on 2000 - luvun alkupuolella hankittu Kammelan vesiosuuskunnalta kesävesi vesijohto, joka talvisin tyhjennetään. Kaavan pitää sallia vesijohtoon tulevaisuudessa tulevat

huoltokorjaukset myös SL-merkinnänalueilla,joiden kautta vesijohto kulkee.
Loukkeenluodossa 19. 7. 2017

Eija Elo

Huminpusk 4:50

Myrskyluoto 4:55
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Anne Yli-Hakula

Rauhanranta 4:59
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Gmail - valtakirja

https://mail. google.com/mail/?ui=2&ik-ad44dfl8e8&jsver=u9tMm.

M Gmai

Juhani Yli-Hakula <j.ylihakula@gmail.com>

valtakirja
1 viesti

Harri Joronen <joronen. harri@gmail. com>

20. heinäkuuta 2017 klo 10. 06

Vast. otl: j. ylihakula@gmail. com

Täten valtuutamme Juhani Ylihakulan alllekirjoittamaan puolestamme 16. 7. 2017 laaditun kirjallisen
muistutuksen koskien Loukeenluodon ranta-asemakaavaa.
Iris ja Harri Joronen
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Tarvittaessa jatkakaa lisäsivuilla
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[Työhön

Kotiin

Haluan, että minulle lähetetään tieto, kun valtuusto on hyväksynyt kaavan

(rasti ruutuun)

Kiellän henkilötietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta tietojani
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Kirjallinen muistutus Loukeenluodon ranta-asemakaavaan

Haluamme tuoda esille oman mielipiteemme ja tehdä tämä kirjallinen muistutus ennen kaavan
hyväksymistä.
Kannanotossaan kaupunginhallitus esittää Mekaro - tontin 2:59 rakennusluvan hylkäämistä. Olemme tässä
asiassa kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla, koska kyseinen alue saaren itäpäädyssä on lukuisten eri
vesilintujen pesintäkäytössä. Lisäksi sitä käyttävät kurjet ja hanhet kevät-ja syysmuuttojen aikana levähdysja kokoontumisalueena. Syksyisin alueelle voi kokoontua satoja kurkia muuttomatkallaan.

Ulvilassa 23. 7. 2017
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