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Lausunto, Hakosen ranta-asemakaava, luonnosvaihe

Kaavaselostuksen liitteenä olevan mitoituslaskelman mukaan vapaata rantaviivaa ei kaavan 
toteutuessa jää emätilalle lainkaan. Tämän suhteen todetaan kaavaselostuksessa, että 
kaavan rakentamattomat ranta-alueet eivät täytä yleisten kaavoitusperiaatteiden mukaisesti 
vapaalle rannalle asetettavia vaatimuksia. Kaava-aineistossa ei kuitenkaan perustella, miksi 
nämä periaatteet eivät täyttyisi. Emätilaselvityksessä todetaan, että vapaata rantaa ei ole 
koko emätilalla. Karttatarkastelun perusteella asia näyttää kuitenkin epäselvältä.

Emätilaselvityksen mukaan rantarakennusoikeutta on emätilalla 1,6 loma-asuntoyksikköä, ja 
rakennusoikeutta on käytetty nyt jo 4,5 yksikköä. Rantarakennusoikeutta ei siis ole jäljellä. 
Emätilaselvityksen perusteella ei näin ollen ole perusteita osoittaa uutta 
rantarakennuspaikkaa.

ELY-keskuksella ei ole toimialansa puitteissa muuta lausuttavaa. ELY-keskus ottaa 
luontoarvoihin kantaa sitten, kun selostuksessa mainittu luontoselvitys on tehty. ELY-keskus 
ei lausu kaava-alueen vanhojen rakennusten osalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
on asianmukaisesti mainittu Varsinais-Suomen maakuntamuseo osalliseksi kaavassa tältä 
osin.  

Yksikön päällikön sijaisena 
johtava maankäytön asiantuntija Risto Rauhala

Ylitarkastaja Katariina Alaspää

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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Arvoisa vastaanottaja 
 
 
 

 
Seuraavat lausuntopyynnöt eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen, koska 
liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen 
tai muun suunnittelun kanssa: 
 

 1. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta: Hallituksen esitys maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa 
 liikennealalla koskevaksi lainsäädännöksi (M16/8.2.2019) 
2. Kaarinan kaupunki: Kaarinan rakennusjärjestysluonnos (M18/15.2.2019) 
3. Kemiönsaaren kunta: Valsverksholmenin asemakaavamuutos (M29/4.3.2019) 
4. Kosken Tl kunta: Kirkon seudun asemakaavan muutos "Museokaaren alue" (M30/5.3.2019) 
5. Kustavin kunta: Hakosen ranta-asemakaava (M9/28.1.2019) 
6. Kustavin kunta: Kolkan ranta-asemakaava (M10/28.1.2019) 
7. Loimaan kaupunki: Myllykylän teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos (7. 
kaupunginosa, Myllykylä) (M22/25.2.2019) 
8. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaksi 
(M6/23.1.2019) 
9. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi eräistä kalansaaliiden sallituista 
purkamissatamista (M14/1.2.2019) 
10. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos asetukseksi vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poista-
misesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta (M23/27.2.2019) 
11. Nousiaisten kunta: Kunnantalon tontin asemakaavamuutos (M17/11.1.2019) 
12. Oikeusministeriö: Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle – arviomuistio 
(M5/18.1.2019) 
13. Paraisten kaupunki: Keskuspuiston kylätalon asemakaavanmuutosluonnos 
14. Salon kaupunki: Pasi Laajolan maa-aineslupahakemus Kiikalan Yltäkylän tilalla Soranummi 
(M19/18.2.2019) 
15. Taivassalon kunta: Vähä-Kahiluodon ranta-asemakaavanmuutos ja -laajennus (M7/25.1.2019) 
16. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes: Sibelco Nordic Oy:n Kemiönsaaren Kyrkobergetin kaivosta 
koskeva kuulemisasiakirja (M21/21.2.2019) 
17. Uudenkaupungin kaupunki: Ketunkallion korttelin 19 asemakaavanmuutos (M28/1.3.2019) 
18. Uudenkaupungin kaupunki: Saarelan ranta-asemakaavanluonnos (M27/1.3.2019) 
19. Uudenkaupungin kaupunki: IV kaupunginosan korttelin 7 asemakaavanmuutos (M25/28.2.2019) 
20. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Salon kaupungin alu-
eella (M4/16.1.2019) 
21. Vehmaan kunta: Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnos (M26/28.2.2019) 
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 Heikki Saarento   
 suunnittelujohtaja  
 
 
Jakelu 1. Liv@eduskunta.fi, 2. kirjaamo@kaarina.fi, 3. plan@kimitoon.fi, 4. kirjaamo@koski.fi, 5.–6. kus-

tavi@kustavi.fi, 7. kirjaamo@loimaa.fi, 8.–10. kirjaamo@mmm.fi, 11.  nousiaisten.kunta@nousiainen.fi, 
12. Oikeusministeriön kirjaamo, 13. bygg-miljonamnden@pargas.fi, 14. kirjaamo@salo.fi, 15. kir-
jaamo@taivassalo.fi, 16. kirjaamo@tukes.fi, 17.–19. kirjaamo@uusikaupunki.fi,  20. kirjaamo.varsinais-
suomi@ely-keskus.fi, 21. vehmaan.kunta@vehmaa.fi  

 
 
Tiedoksi:  Varsinais-Suomen ELY -keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
 




