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SAUVON KUNTA 

MERITÄHDEN RANTA-ASEMAKAAVA 

Meritähden ranta-asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä 28.6.2022 – 27.7.2022. Kaava-

luonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä osallisilta. Kaavaluonnoksesta on saatu kaksi lausun-

toa. Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin vastineet. 

Lausunto Kaavan laatijan vastine 

Caruna Oy:n lausunto (3.8.2022): 

Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV 

Kaavamuutosalueilla sijaitsee nykyistä sähköverkkoa liit-

teen 1 mukaisesti. 20 k V johdot ovat sinisellä ja 0,4 kV 

johdot vihreällä värillä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäi-

sellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.  

Vaikutukset sähkönjakeluun 

Kaavamuutoksen myötä sähkön käyttö alueella kasvaa 

hieman ja sen myötä tarvitaan alueelle mahdollisesti uu-

sia pienjännitekaapelointeja. 

Siirtokustannusten jako 

Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toi-

mesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Joh-

tojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä si-

jainti.  

Muuta huomautettavaa 

Meillä ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluonnok-

sesta. Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto vielä 

kaavaehdotusvaiheessa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. Kaavakarttaan ei ole tarpeen tehdä 

lausunnon perusteella muutoksia. 

Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon lau-

sunto (23.8.2022):  

Läntisempi rakennusala ja erityisesti saunan rakennusala 

sijoittuu niemenkärkeen avoimelle kallioiselle alueelle, ja 

siihen toteutettu I u ½ korkuinen rakentaminen voi erot-

tua rantamaisemassa tarpeettoman selvästi. Näiltä osin 

maisemavaikutuksia tulee arvioida tarkemmin ja kaava-

ratkaisua tarvittaessa muuttaa esimerkiksi rakennusalaa 

uudelleen rajaamalla ja kerroslukua alentamalla. Ar-

keologisen kulttuuriperinnön osalta ranta-asemakaava-

luonnoksesta ei ole huomautettavaa.  

 

 

Läntinen rakennusala sijoittuu melko puustoiselle alu-

eelle. Kaavakartalla on esitetty määräyksiä rakennus-

paikkojen rakentamatta jäävien osien luonnonvaraisesta 

hoitamisesta  sekä maiseman kannalta merkittävän 

puuston säilyttämisestä. Lisäksi alueella ei saa suorittaa 

maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaa-

tamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä il-

man kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää 

maisematyölupaa. Kerroskorkeuden I u ½ on arvioitu 

täten soveltuvan alueelle, sillä rakennusten on suunni-

teltu sijoittuvan rakennuspaikalle puuston suojaan niin, 

että niiden maisemavaikutukset olisivat mahdollisimman 

pieniä. Kaavaselostusta täydennetään maisemavaikutus-

ten osalta ennen ehdotusvaihetta.  
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