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Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
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 Erno Mikkola  maanomistaja 

 Juha Vainio  maanomistaja 

 Pasi Lappalainen  Nosto Consulting Oy, kaavan laatija 

 Tanja Konstari   Nosto Consulting Oy (siht.) 

 

1. Neuvottelun avaus 

Päätettiin, että konsultti laatii muistion. 

Osallistujille on toimitettu ennen kokousta osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma (uusin versio päivätty 20.12.2016). 

Timo Juvonen ilmoitti ennen neuvottelua (2.1.2017), ettei Varsinais-Suo-

men liitosta tule edustajaa viranomaisneuvotteluun. Varsinais-Suomen 

liitto antoi seuraavat kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa suunnittelutyön tavoit-

teeksi esitetään, että tavoitteena on järjestellä kaava-alueen ra-

kennusalat ja rakennusoikeudet rantaosayleiskaavasta poikkea-

valla tavalla. Liiton näkökulmasta tavoite on epäselvä.  

 Edellisen lisäksi liitto huomauttaa, että yleiskaava ohjaa asema-

kaavoitusta, joten yleiskaavasta poikkeavalle ranta-asemakaavoi-

tukselle tulee olla erittäin hyvät perusteet ja yleiskaavalliset selvi-

tykset. 

 Rantarakentamista koskien liitto toteaa, että kaavoituksen koh-

teena olevaa aluetta koskeva rantarakentamisoikeus on jo osoi-

tettu voimassa olevassa yleiskaavassa. 
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2. Ranta-asemakaava, keskustelu 

Käytiin keskustelu osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta. Käydyn 

keskustelun perusteella kirjattiin seuraavia huomioitavia asioita: 

 Pasi Lappalainen esitteli kaavahankkeen yleispiirteisesti. 

 Suunnittelualueen kiinteistöjen lainhuuto on merkitty Jouni Helan-

derille. Kiinteistöt on ulosmitattu 27.6.2016 ulosottokaaren 4 lu-

vun 33 §:n mukaisesti. Kiinteistöjen hallintaoikeus on siirtynyt 

Erno Mikkolalle ja Juha Vainiolle, jotka ovat kaavatyön hakijoita, 

Varsinais-Suomen ulosottoviranomaisen 3.11.2016 järjestämässä 

huutokaupassa. Huutokaupan lopputuloksesta tehtiin kanne Var-

sinais-Suomen käräjäoikeuteen, mutta käräjäoikeus hylkäsi kan-

teen. Huutokauppa ei ole kiinteistöön kohdistuvan omistusoikeu-

den suhteen vielä lainvoimainen. 

 Suunnittelualueella on rakennettuna vanha maatilan talouskeskus. 

Alueella on kaksi omakotitaloa (Fagernäsin tilan omakotitalo noin 

vuodelta 1920 ja Pikku-Fagernäsin tilan omakotitalo noin vuodelta 

1915), navetta-/varastorakennus, useita muita varastorakennuk-

sia sekä rantasauna. Rakennuksiin on haettu laajennuslupia, jotka 

ovat myöhemmin rauenneet. Rakennuksiin on edellisen maan-

omistajan aikana kuitenkin tehty laajennuksia, joihin ei ole lain-

voimaisia rakennuslupia. Kaikki rakennukset ovat purkukuntoisia 

ja maanomistajan tarkoituksena on purkaa rakennukset kaava-

työn aikana. 

 Kaava-alueen pinta-ala on noin 17,7 hehtaaria. Todellisen ranta-

viivan pituus on noin 220 metriä, ja mitoitusrantaviivaa on noin 

190 metriä. 

 Kaava-alueella on voimassa Sauvon rantaosayleiskaava. Ranta-

osayleiskaavassa kaava-alue on maatilojen talouskeskusten alu-

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

3), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä maatalousaluetta (MT). 

Kaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta AM-, AO- ja RA-3 -

alueille yhteensä noin 1400 k-m². 

 Sauvon rantaosayleiskaavan yhteydessä on laadittu emätilaselvi-

tys. Selvityksen perusteella emätilan rakennusoikeus on käytetty. 

 Suunnittelutyön tavoitteena on järjestellä kaava-alueen rakennus-

alat ja rakennusoikeudet rantaosayleiskaavasta poikkeavalla ta-

valla. Kaava-aluetta ei ole tarkoitus käyttää jatkossa enää maati-

lan talouskeskuksena, ja nykyiset rakennukset on tarkoitus pur-

kaa. Yleiskaavassa osoitetusta rantarakentamisoikeudesta ei ole 

tarkoitus poiketa kaavatyössä. Yksityiskohdat ratkaistaan kaava-

työn aikana. 

 Valmisteilla oleva maankäyttö- ja rakennuslain muutos antaa voi-

maan tullessaan kunnalle jatkossa nykyistä lakia laajemmat mah-
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dollisuudet poiketa asemakaavassa yksityiskohtaisesta yleiskaa-

vasta. Esimerkiksi yleiskaavan mukaisesta mitoituksesta ei kuiten-

kaan voi jatkossakaan poiketa. 

 Luontoselvityksen laatimisen tarve selvitetään kaavatyön aikana. 

Rantaosayleiskaavan yhteydessä alueelta on laadittu luontoselvi-

tys, joka on jo jokseenkin vanhentunut ja laadittu yleiskaavatasoi-

sena. Kaavatyön yhteydessä voi olla tarve laatia luontoselvitys ai-

nakin muuttuvan maankäytön alueilta. Luontoselvityksen tarve 

voidaan varmistaa ELY-keskuksen luontopuolelta. 

 Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä eikä luetteloituja 

arvokkaita rakennuksia, joten maakuntamuseota ei liene tarvetta 

ottaa kaavatyön osalliseksi. 

 Pohjakartan laadinta kaava-alueelta on käynnissä. 

 ELY-keskus yhtyy Varsinais-Suomen liiton esittämiin näkemyksiin 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 Kunnan näkökulmasta kaavahanke ja alueen siisteyttäminen on 

toivottavaa. 

3. Sovitut toimenpiteet 

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. 

4. Neuvottelun päättäminen 

Neuvottelu päätettiin klo 14.00. 

 

 

Tanja Konstari 

 

JAKELU läsnäolijat 

 Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto 

 Lasse Nurmi, Varsinais-Suomen liitto 


