
  278-RAK1613 
  

 

 

 

SAUVON KUNTA 

FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA 
 

 

KAAVASELOSTUS 

Kaavaehdotus 

Versio 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2017 

Nosto Consulting Oy  



Nosto Consulting Oy  2 (19) 

Sauvon kunta: Fagernäsin ranta-asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 1.0 (Ehdotus)  14.11.2017 

Sisällysluettelo 

1. Perus- ja tunnistetiedot ........................................................................................... 4 

1.1. Tunnistetiedot....................................................................................... 4 

1.2. Kaava-alueen sijainti ............................................................................. 4 

1.3. Kaavan tarkoitus ................................................................................... 5 

2. Lähtökohdat ................................................................................................................. 6 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista ............................................................ 6 

Alueen yleiskuvaus .................................................................................... 6 

Muinaismuistot ........................................................................................ 6 

Maanomistus ........................................................................................... 6 

2.2. Suunnittelutilanne ................................................................................. 6 

Maakuntakaava ........................................................................................ 6 

Yleiskaava .............................................................................................. 6 

Ranta-asemakaava .................................................................................... 8 

Rakennusjärjestys ..................................................................................... 8 

Emätilaselvitys ........................................................................................ 8 

Vanha rakennuskanta ................................................................................. 8 

Luontoselvitys ......................................................................................... 8 

Kaavan pohjakartta ................................................................................. 10 

Rakennuskiellot ..................................................................................... 10 

3. Suunnittelun vaiheet .............................................................................................. 11 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ................ 11 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö ................................................................... 11 

Viranomaisyhteistyö ................................................................................ 11 

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ......................................... 11 

Kaavaluonnos ........................................................................................ 11 

Kaavaehdotus ........................................................................................ 13 

Kaavan hyväksyminen .............................................................................. 13 

4. Ranta-asemakaavan kuvaus ................................................................................ 14 

4.1. Kaavan rakenne .................................................................................. 14 

Mitoitus ............................................................................................... 14 

Palvelut ............................................................................................... 15 



Nosto Consulting Oy  3 (19) 

Sauvon kunta: Fagernäsin ranta-asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 1.0 (Ehdotus)  14.11.2017 

4.2. Aluevaraukset ..................................................................................... 15 

Korttelialueet ........................................................................................ 15 

Muut alueet .......................................................................................... 16 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset ........................................................... 16 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön .......................................................... 16 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön................................................... 17 

Taloudelliset vaikutukset........................................................................... 18 

5. Ranta-asemakaavan toteutus ............................................................................. 19 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ............................. 19 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus ...................................................................... 19 

5.3. Toteutuksen seuranta .......................................................................... 19 

 

LIITTEET 1) Asemakaavan seurantalomake 

2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 9.8.2017 

3) Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset (A3) 

4) Muistio viranomaisneuvottelusta 4.1.2017 

5) Luontoselvitys 

6) Lausunnot ja mielipide kaavaluonnoksesta 

 

 

 

 

VERSIOHISTORIA 

 

0.9 Kaavaluonnos 11.8.2017 Osallisten kuuleminen 

1.0 Kaavaehdotus 14.11.2017 Käsitelty Sauvon kunnanhalli-

tuksessa pp.kk.2017 

 

 

 



Nosto Consulting Oy  4 (19) 

Sauvon kunta: Fagernäsin ranta-asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 1.0 (Ehdotus)  14.11.2017 

1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

SAUVON KUNTA 

FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA 

Ranta-asemakaava koskee: 

Tiloja Fagernäs 2:90 ja Pikku-Fagernäs 2:18 

 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Korttelit 1–6, venevalkama-aluetta sekä maa- ja metsätalousalu-

etta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappa-

lainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen piirtämi-

nen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, 

Unkari). Sauvon kunnan puolelta työtä on ohjannut kunnanjohtaja 

Seppo Allén. 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 4.7.2017 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.7.2017 - 

 14.11.2017 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 18.8. – 18.9.2017 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2017 – __.__.2017 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2017 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Sauvon kunnassa noin 17 kilometriä kunta-

keskuksesta lounaaseen. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Suunnittelutyön tavoitteena on järjestellä kaava-alueen rakennus-

alat ja rakennusoikeudet rantaosayleiskaavasta poikkeavalla ta-

valla. Yksityiskohdat ratkaistaan kaavatyön aikana. 

Toteutuessaan kaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualueella on peltomaata sekä taustamaastossa metsä-

maata. 

Alueella on aiemmin sijainnut vanhan maatilan talouskeskuksen ra-

kennuksia kuten kaksi omakotitaloa, navetta-/varastorakennus, 

useita muita varastorakennuksia sekä rantasauna. Rakennuksiin oli 

haettu laajennuslupia, jotka olivat myöhemmin rauenneet. Raken-

nuksiin oli edellisen maanomistajan aikana kuitenkin tehty laajen-

nuksia, joihin ei ollut lainvoimaisia rakennuslupia. Rakennukset oli-

vat purkukuntoisia, ja alueen rakennukset on purettu kesällä 2017. 

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 18,3 hehtaaria. Todellista 

rantaviivaa on noin 210 metriä ja mitoitusrantaviivaa noin 180 

metriä. 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Turun seudun kehyskuntien maa-

kuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013. 

Kaava on tullut voimaan ministeriön päätöksellä. 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

alueella. 

Yleiskaava 

Suurin osa suunnittelualueesta kuuluu oikeusvaikutteiseen Sauvon 

rantaosayleiskaavaan, joka on hyväksytty 22.4.2003 ja tullut voi-

maan 3.7.2003. 
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Ote rantaosayleiskaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on osayleiskaavassa maatilojen talouskeskusten 

aluetta (AM), erillispientalojen aluetta (AO), loma-asuntoaluetta 

(RA-3), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä maatalousaluetta 

(MT). 

Kaava-aluetta koskevat seuraavat kaavamääräykset: 

 

 

Lähde: Sauvon rantaosayleiskaava 
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Kaava-alueelle on osoitettu rantaosayleiskaavassa rakennusoi-

keutta AM-, AO- ja RA-3 -alueille yhteensä noin 1 400 k-m². 

Suunnittelualue kuuluu rantaosayleiskaavassa loma-asutuksen mi-

toitusvyöhykkeeseen II eli 7 rakennuspaikkaa/muunnettu rantavii-

vakilometri tai 1 rakennuspaikka/3,5 alkavaa muunnettua hehtaa-

ria kohti, ja 40 % vapaata rantaviivaa. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Sauvon kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuus-

tossa 12.12.2001. 

Emätilaselvitys 

Kaavatyössä tukeudutaan rantaosayleiskaavan yhteydessä laadit-

tuun emätilaselvitykseen. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. 

Luontoselvitys 

Kaava-alueelta on laadittu luontoselvitys (liite 5) kesällä 2017. 

Luontoselvityksen on laatinut ympäristöasiantuntija Kai Vuorinen 

KV Ympäristökonsultointi Tmi:stä. Luontoselvitys on laadittu ase-

makaavatasoisesti, ja siinä on selvitetty kaava-alueen ja sen vai-

kutusalueen luontoarvot. 

Työssä keskeinen huomio kohdistettiin erityisesti niihin luontoar-

voihin, jotka voivat rajoittaa alueelle suunniteltua tulevaa maan-

käyttöä. Erityistä huomiota kohdistettiin niihin edustavampiin lajei-

hin, joita voidaan tavata kallioiden paahderinteillä, maatalousalu-

een kedoilla, sisäsaariston havupuuvaltaisissa metsissä ja leveän 

ruovikon reunoilla. Lajistossa paikallisena erityishuomion kohteena 

olivat mm. liito-orava, sammakot, lepakot, linnut sekä hyönteiset. 
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Selvityksen mukaan kaava-alueella ei ole vesilain, metsälain eikä 

luonnonsuojelulain tai -asetuksen mukaisia kohteita. Alueen luon-

totyypit eivät täytä vesilain mukaisia vesiluonnon tyyppejä, metsä-

lain mukaisia kohteiden eivätkä luonnonsuojelulain mukaisia luon-

totyyppejä. Kaava-alueella ei havaittu lintudirektiivin liitteen I mu-

kaisten lintulajien pesintäpaikkoja. 

Kaava-alueelta havaittiin tiettyjä edustavia luontokohteita. Esimer-

kiksi alueen luoteisosassa sijaitsevan suon vesitasapaino ja kasvil-

lisuus on selvityksen mukaan syytä huomioida suoekosysteemin 

säilyttämiseksi. Suolle ei tule johtaa muualta ojavesiä. Kaava-alu-

eella sijaitsee lisäksi alkuaan ihmistoiminnan tuloksena syntyneitä 

kallioketoja, joita tulee selvityksen mukaan ehdottomasti säilyttää. 

Kalliokedot ovat tärkeitä kasvilajien säilymisen kannalta, ja ne ovat 

myös hyviä ruokailupaikkoja hyönteisille. Kallioketojen mosaiikki-

mainen sijoittuminen alueelle on maisema-arvon säilyttämisen 

kannalta tärkeätä. Kalliokedot vaativat niittoa, sillä alueita ei enää 

laidunnettane. Kaava-alueen pohjoiseen osaan sijoittuu noin 5–7 

metriä korkea kalliojyrkänne. Kohde ei ole luokiteltavissa metsälain 

mukaiseksi kohteeksi, mutta se voi hyvinkin tukea lepakoiden 

elinympäristön säilymistä rakentamisen keskellä. Kasvilajistoltaan 

mäntyvaltainen karuhko ympäristö on selvityksen mukaan paikal-

lisesti edustava. 

Alueella havaittiin lepakoita (pohjanlepakko, korvayökkö, isoviiksi-

siippa/viiksisiippa ja vesisiippa). Lajit ovat kaikki elinvoimaisia ja 

yleisiä lajeja Suomessa. Lajien pesintää ei saa häiritä. Saalistus- ja 

ruokailualueita ei tulisi hävittää tai muuttaa siten, että ruokailualu-

een ominaispiirteet muuttuvat kuten kasvillisuus poistetaan, puus-

ton rakennetta muutetaan nopeasti tai alue rakennetaan ns. um-

peen. Talvihorroksessa olevaa lepakkoa ei saa häiritä. Lepakoiden 

pesintäpaikat ja päiväpiilot sijoittuvat selvityksen mukaan näissä 

olosuhteissa usein rakennusten ullakkotiloihin, varastoihin, puu- ja 

halkopinoihin tai laiturirakenteisiin. Kaava-alueen ympäristössä oli 

selvästi tunnistettavissa lepakoille tyypillisiä ja soveliaita ruokailu-

alueita: niittykasvillisuutta ja hyönteisiä sekä pitkään melko muut-

tumattomana säilynyt maaston kuviorakenne (metsät, pellot, kult-

tuurikasvillisuus ja nykyiset rakennukset). 

Kaava-alueen metsät eivät ole selvityksen mukaan lintulajien mää-

rien suhteen monipuolisia johtuen muun muassa maataloustoimin-

nasta, rakennusten purkutoimista ja puuston karusta rakenteesta 

metsässä. 

Kaava-alueelta ei havaittu viitasammakoita. 
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Luontoselvityksen perusteella kaava-alueen vapaille sijaintipai-

koille voidaan osoittaa rakennuspaikkoja muuttamatta ympäristö-

lainsäädännössä mainittuja tärkeitä elinympäristöjä ja vähentä-

mättä uhanalaisten, vaateliaiden lajien luontaista levinneisyyttä. 

Rantaosayleiskaavassa esitetyt viheryhteydet ja luontoselvityk-

sessä esitetyt luontokohteet on selvityksen mukaan hyvä huomi-

oida kaavatonttien jaottelussa. Riittävä metsäisyys, ketojen ja ran-

tapuuston säilyttäminen ylläpitävät maisemaa jokseenkin muuttu-

mattomana rakentamisesta huolimatta. Koska kaava-alueelle tulee 

joka tapauksessa rakentamista, on suositeltavaa jättää lepakoiden 

havaitut ruokailualueet ja niiden lähimetsät verraten muuttumat-

tomiksi. Siten lepakoille soveliaat reitit ruokailupaikkojen ja päivä-

piilojen välillä voisivat säilyä. 

Asuinrakentamiseen suunnitellulle osa-alueelle ei tulisi luontoselvi-

tyksen mukaan rakentaa liikaa, jotta kalliomäen riittävä virkistys-

mahdollisuus säilyisi. Vesiympäristöt, kuten suo- ja lampiyhteys 

tulisi säilyttää nykyisellään ja turvata vesitase niiden ympäristössä. 

Kaavan pohjakartta 

Kaava-alueelta on laadittu pohjakartta (1:2000), joka täyttää 

maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle 

asetetut vaatimukset. Pohjakartta on hyväksytty 22.5.2017 (Sami 

Kääriäinen, Kaarinan kaupungin paikkatietopäällikkö). 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty yksityisestä aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma (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. 

Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjestetty Varsinais-Suo-

men ELY-keskuksessa 4.1.2017 (muistio liitteenä 4). 

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kaavan laatija huolehti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuuluttamisesta. Ranta-

asemakaavatyön vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunni-

telman nähtävilläolosta on kuulutettu paikallisessa Kunnallisleh-

dessä 4.7.2017. Maanomistajille ja rajanaapureille on ilmoitettu 

nähtävilläolosta kirjeitse 20.6.2017. Osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma on pidetty yleisesti nähtävillä Nosto Consulting Oy:n ti-

loissa Turussa sekä osoitteessa www.ranta-asemakaava.fi/sauvo 

kaavaehdotuksen valmistumiseen asti. 

Kaavaluonnos 

Kaavatyön osallisille (rajanaapureille) järjestettiin kaavan alusta-

van valmisteluaineiston esittelytilaisuus kaava-alueella 4.7.2017. 

Tilaisuuteen osallistui 20 rajanaapuria. 

Kaavan laatija huolehti kaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnok-

sen) nähtävillä olosta kuuluttamisesta. 11.8.2017 päivätyn kaava-

luonnoksen nähtävilläolosta on kuulutettu paikallisessa Kunnallis-

lehdessä 18.8.2017. Maanomistajille, rajanaapureille ja Karunan 

vesihuolto-osuuskunnalle on ilmoitettu 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. 
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Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 18.8.–18.9.2017 Nosto Con-

sulting Oy:n tiloissa Turussa sekä osoitteessa www.ranta-asema-

kaava.fi/projektit/sauvo. Nähtävilläolon aikana saatiin yksi mieli-

pide osalliselta. Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-

Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Sauvon kun-

nanhallitukselta, Sauvon Vesihuolto Oy:ltä sekä Karunan vesi-

huolto-osuuskunnalta (mielipide ja lausunnot liitteenä 6). 

Kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja mielipiteeseen: 

Varsinais-Suomen ELY-keskus (27.9.2017) 

Kaavaselostusta täydennetään alueen vanhan rakennuskannan ku-

vauksen osalta. 

Kaava-alueelle on osoitettu rantaosayleiskaavassa rakennusoi-

keutta AM-, AO- ja RA-3 -alueille yhteensä noin 1 400 k-m². Ranta-

asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3 000 k-

m². Kaavassa osoitetut erillispientalojen korttelialueet on kuitenkin 

osoitettu osittain rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolelle, joten 

niitä ei huomioida mitoituslaskelmassa. 

Kaava-alueen eteläosaan osoitettu saunarakennuksen rakennusala 

poistetaan kaavaehdotuksessa maa- ja metsätalousalueelta. Sau-

narakennuksen rakennusoikeus (25 k-m²) siirretään RA-kortteli-

alueelle. Kaava-alueen eteläosaan jää siten edelleen vapaata ran-

taviivaa. 

Varsinais-Suomen liitto (18.9.2017) 

Kaava-alueen eteläosaan osoitettu saunarakennuksen rakennusala 

poistetaan kaavaehdotuksessa maa- ja metsätalousalueelta. Sau-

narakennuksen rakennusoikeus (25 k-m²) siirretään RA-kortteli-

alueelle. 

Sauvon kunnanhallitus (25.9.2017) 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai korjauk-

sia kaavaratkaisuun. 

Sauvon Vesihuolto Oy  

Saadun selvityksen mukaan suunnittelualue ei ole Sauvon kunnan 

hyväksymää vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta, eikä kaava-alue 

muodosta muutoinkaan vesihuoltolaissa tarkoitettua taajamaa. 

Kaava-alueen uusilla rakennuspaikoilla ei ole liittymisvelvoitetta 

vesihuoltolaitoksen vesijohtoon. Vastaavasti vesihuoltolaitoksella 
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ei ole velvollisuutta rakentaa toiminta-alueen ulkopuolella uusia 

verkostoja. Uusien verkostojen rakentaminen perustuu laitoksen ja 

liittyjän väliseen sopimukseen, jossa on mahdollista sopia 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, raken-

nuspaikalla ei ole velvoitetta liittyä verkostoon. 

Mikäli vesihuoltolaitoksen verkostoja on korttelialueilla, nämä mer-

kitään rasitealueina kaavakartalle ennen kaavan hyväksymistä. 

Tiina Rantasen mielipide (10.8.2017) 

Kaava-alueen eteläosaan osoitettu saunarakennuksen rakennusala 

poistetaan kaavaehdotuksessa maa- ja metsätalousalueelta. 

Kaavaehdotus 

(TÄYDENNETÄÄN KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Sauvon kunnanhallitus on käsitellyt 14.11.2017 päivätyn kaavaeh-

dotuksen kokouksessaan __.__.2017 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. – __.__.2017 

Sauvon kunnanvirastossa. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 



Nosto Consulting Oy  14 (19) 

Sauvon kunta: Fagernäsin ranta-asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 1.0 (Ehdotus)  14.11.2017 

4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavaratkaisussa on järjestelty kaava-alueen rakennusalat ja ra-

kennusoikeudet rantaosayleiskaavasta poikkeavalla tavalla. 

Kaava-alueen taustamaastoon osittain rantaosayleiskaavan ulko-

puolelle on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta. 

Ranta-asemakaavalla muodostuu erillispientalojen korttelialuetta 

(AO), yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialuetta (RA-1, RA-2), 

maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä venevalkama-aluetta (LV-1, 

LV-2, LV-3). 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 18,3 hehtaaria. Asuinrakennusten 

korttelialuetta on noin 2,8 hehtaaria, loma- ja matkailualuetta noin 

1,0 hehtaaria, maa- ja metsätalousaluetta noin 14,3 hehtaaria 

sekä liikennealuetta noin 0,2 hehtaaria. 

Kaava-alueen yksityiskohtaisempi mitoitus on esitetty asemakaa-

van seurantalomakkeella (liite 1). 

Suunnittelualue kuuluu rantaosayleiskaavassa loma-asutuksen mi-

toitusvyöhykkeeseen II eli 7 rakennuspaikkaa/muunnettu rantavii-

vakilometri tai 1 rakennuspaikka/3,5 alkavaa muunnettua hehtaa-

ria kohti, ja 40 % vapaata rantaviivaa. Kaava-alueelle on osoitettu 

rantaosayleiskaavassa rakennusoikeutta yhteensä noin 1 400 k-

m². 

Kaavassa osoitetut erillispientalojen korttelialueet (AO) on osoi-

tettu merkittäviltä osin rantayleiskaava-alueen ulkopuolelle, joten 

niitä ei huomioida mitoituslaskelmassa. 

Kerrosalat 

Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta seuraavasti: 

 kaksi loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA-1 ja RA-2), 

joista toiselle on osoitettu kerrosalaa 150 k-m² ja toiselle 

175 k-m² eli yhteensä 325 k-m² 

 seitsemän erillispientalojen rakennuspaikkaa (AO), joille kul-

lekin on osoitettu kerrosalaa 350 k-m² eli yhteensä 2 450 k-

m² 
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 maa- ja metsätalousalueelle on osoitettu rakennusoikeus 

yhdelle enintään 25 k-m²:n suuruiselle saunarakennukselle 

 maa- ja metsätalousalueelle on osoitettu rakennusoikeus 

yhdelle enintään 200 k-m²:n suuruiselle maa- ja metsäta-

loutta palvelevalle rakennukselle 

Kaavassa on siten osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3 000 k-

m². 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluita. Karunassa noin 12 kilometrin päässä 

kaava-alueelta on joitain palveluita, ja kunnalliset palvelut sijaitse-

vat noin 17 kilometrin päässä Sauvon kuntakeskuksessa. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

 

Korttelialueet 

Kortteli 1 

 

Kortteli 2 

 

Korttelit 3–6 
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Muut alueet 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa muodostuu jonkin verran uutta vakituista asumista 

kaava-alueen taustamaastoon. Kaavassa muodostuu lisäksi kaksi 

uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijaitsee kiinteän tieyhteyden päässä. Suunnittelualu-

een lähialueilla on myös ympärivuotista asutusta, joten kaavamuu-

tos ei hajauta yhdyskuntarakennetta. 

Palvelut 

Kaava-alueella ei ole palveluita. Kaava tukeutuu kunnan olemassa 

oleviin palveluihin. 

Liikenne 

Kaavan toteutuminen lisää liikenteen määrää jossain määrin. 

Kaavassa on osoitettu uusia venevalkama-alueita. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta virkistysalueiden määrään. 
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaava-alueelta on laadittu luontoselvitys kesällä 2017. Selvityksen 

mukaan kaava-alueella ei ole vesilain, metsälain eikä luonnonsuo-

jelulain tai -asetuksen mukaisia kohteita. Kaava-alueella ei ha-

vaittu lintudirektiivin liitteen I mukaisten lintulajien pesintäpaik-

koja. 

Luontoselvityksen mukaan kaava-alueella on lepakoita. Lepakoi-

den ruokailu- ja levähdysalueet sekä lepakoiden siirtymäreitit si-

joittuvat luontoselvityksen mukaan pääosin kaavassa maa- ja met-

sätalousalueeksi osoitetulle alueelle, johon ei ole osoitettu raken-

nusoikeutta. Lepakoiden saalistus- ja ruokailualueet jäävät pääosin 

rakentamisen ulkopuolelle, joten näitä alueita ei hävitetä eikä muu-

teta kaavaratkaisun myötä siten, että alueiden ominaispiirteet 

muuttuisivat. Kaavasta ei siten aiheudu merkittävää haittaa alu-

eella esiintyvien lepakoiden kannalta.  

Kaava-alueelta havaittiin luontoselvityksessä tiettyjä edustavia 

luontokohteita kuten alueen luoteisosassa sijaitseva suo, alueen 

pohjoisosassa sijaitseva kalliojyrkänne sekä alueella sijaitsevat 

kalliokedot. Suo sekä kalliojyrkänne on osoitettu kaavaratkaisussa 

maa- ja metsätalousalueeksi, eikä alueille ole osoitettu rakennus-

oikeutta. Samoin pääosa kalliokedoista on osoitettu maa- ja met-

sätalousalueeksi, jossa ei ole rakennusoikeutta, joten kaavasta ei 

ole nähtävissä erityistä haittaa edustavien luontokohteiden kan-

nalta. 

Kaavaratkaisussa on varmistettu rakentamisen sopeutuminen mai-

semaan. Kaavan yleisten määräysten mukaisesti rakennusten on 

sopeuduttava perinteiseen saaristomaisemaan väritykseltään, jul-

kisivumateriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. Rakennusten on oltava 

puuverhoiltuja ja tummansävyisiä, eikä heijastavia seinä- ja kat-

topintoja saa rakentaa. Rakennuspaikkojen rakentamaton osa on 

lisäksi hoidettava luonnonvaraisena, ja rakennuspaikoilla on säily-

tettävä maiseman kannalta merkittävä puusto. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 
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Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-

omistajille. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 

kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 

on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat ranta-

asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Sauvon 

kunta. 
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