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Sauvon kiinteistöillä 738-491-2-90 Fagernäs ja 738-491-2-18 Pikku-
Fagernäs alueen ranta-asemakaavaluonnos, päivätty 11.8.2017

Nosto Consulting OY on pyytänyt lausuntoa ranta-asemakaavan 
luonnoksesta. Alueella on pääosin voimassa Sauvon rantayleiskaava, 
joka on tullut voimaan 3.7.2013. Kaava-alueen luoteisreuna, jolle on 
luonnoksessa osoitettu 6 AO-tonttia, on kunnassa kaavoittamatonta 
metsäaluetta. 

Kaava-alue sijaitsee noin 17 km Sauvon keskuksesta lounaaseen. 
Suunnittelualueella on sijainnut vanha maatilan talouskeskus ja kaksi 
omakotitaloa (Fagernäsin tilan omakotitalo noin vuodelta 1920 ja Pikku-
Fagernäsin tilan omakotitalo noin vuodelta 1915), navetta-
/varastorakennus, useita muita varastorakennuksia sekä rantasauna. 
Rakennukset on ilmeisesti purettu kesällä 2017.

Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaita 
alueita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 19.5.2017 ja sitä on täydennetty 
19.6.2017 sekä 9.8.2017. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on 
järjestetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 4.1.2017. 

Lausunnolla oleva kaavakartta on päivätty 11.8.2017.

ELY-keskuksen lausunto

Kaavaselostuksen mukaan alueelta laaditaan luontoselvitys kesällä 
2017 ja luontoselvityksen tulokset tullaan huomioimaan kaavaehdotusta 
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laadittaessa.  ELY-keskus kommentoi mahdollisia luontoarvoja 
ehdotusvaiheessa. 

Kaavaselostuksessa todetaan, että rakennukset on purettu kesällä 
2017. Selostuksessa tulisi myös kertoa alueen vanhasta 
rakennuskannasta. Kunnan rakennusvalvonnan tulee tarkastaa, onko 
purkaminen hoidettu säädösten mukaisesti.

Ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiassa loma-asutuksen 
järjestämiseksi ranta-alueella (MRL 73 §) ja ELY-keskus katsoo, että 
maaomistajien ei ole tarkoitus ranta-asemakaavalla kaavoittaa uusia 
asuinalueita vaan kunnan tehtävä on ohjata asuntorakentamista (MRL 
20 §, 50 §). 

Sen sijaan kunnan rantayleiskaavassa olemassa olleet 
maatalouskeskus ja yksi erillispientalo on mahdollista kaavoittaa 
uudelleen ranta-asemakaavalla ja esimerkiksi muuttaa käytöstä 
poistunut maatalouskeskus käyttötarkoitukseltaan loma-asumiseksi.

Rantayleiskaavan mitoitus ja sen pohjalta tehdyt ratkaisut perustuvat 
laajaan kokonaisuuteen ja siinä on tutkittu esimerkiksi vapaaksi 
jääneiden ranta-alueiden riittävyys. Yksittäinen maanomistaja ei voi 
ranta-asemakaavalla varata näitä rantoja rakentamiselle, kuten tässä 
kaavaluonnoksessa on nyt esitetty. 

Yhteisrantaisilla lomarakennuksilla voi olla yksi yhteinen ranta-alue 
(LV), jonne voi osoittaa rakennuspaikoille venepaikat ja yhden 
yhteiskäyttöisen rantasaunan. Tässä kaavaluonnoksessa se tarkoittaisi 
toisen ranta-alueen vapaaksi jättämistä.

Lopuksi

Sauvon kunnan tulee arvioida kaavahanketta osana koko kunnan 
rantayleiskaavakokonaisuutta ja pohtia onko kaikilla maanomistajilla 
sama oikeus jalostaa rantakiinteistöjä ja onko kunnalla varaa laajentaa 
asuntorakentamista rannoille näin mittavilla kaavamuutoshankkeilla.

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Arkkitehti Kirsi Kärpijoki

TIEDOKSI Sauvon kunta, sauvon.kunta@sauvo.fi

Varsinais-Suomen liitto, kirjaamo@varsinais-suomi.fi

mailto:sauvon.kunta@sauvo.fi
mailto:kirjaamo@varsinais-suomi.fi
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Kaavaote, luonnos päivätty 11.8.2017
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Suunnittelujohtajan lausunto Nosto Consultingille Fagernäsin ranta-asemakaavasta  
 

Nosto Consulting Oy on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta 17.8.2017 saapuneella sähköpostilla lausuntoa kiinteis-
töjen Fagernäs ja Pikku-Fagernäs alueen maanomistajien toimeksiannosta laadittavasta Fagernäsin ranta-asema-
kaavaluonnoksesta 18.9.2017 mennessä. Suunnittelualue sijaitsee noin 17 kilometriä Sauvon kirkonkylästä lou-
naaseen Rungonsalmen pohjoisrannalla. Suunnittelualue koostuu pinta-alaltaan noin 18,3 hehtaarin kokoisesta 
alueesta. Alueella on voimassa Sauvon rantaosayleiskaava (voimaan 3.7.2003). Kaavahierarkiassa seuraavaksi 
ylempänä oleva kaavataso ohjaa alempitasoista kaavaa. Tässä tapauksessa osayleiskaava ohjaa ranta-asema-
kaavan laadintaa.  
 
Kaavan tavoitteena on kaavaselostuksen mukaan järjestellä kaava-alueen rakennusalat ja rakennusoikeudet ran-
taosayleiskaavasta poikkeavalla tavalla. 
 
Varsinais-Suomen liitto toteaa, että kaavan tavoite on epäselvä ja kaivataan vahvoja, konkreettisia perusteita yleis-
kaavasta poikkeavaan ratkaisuun. 

 
Varsinais-Suomen liitto toteaa, että rantaan sijoittuvan rakentamisen osalta ranta-asemakaavaluonnos on yleiskaa-
van vastainen eikä näe yleiskaavan vastaiseen ranta-asemakaavaan perusteita. Voimassa olevassa Sauvon ran-
taosayleiskaavassa alue, jolle eteläisempää saunarakennusta esitetään, on M-aluetta, jonka yleiskaavamääräyk-
sessä todetaan yksiselitteisesti, että ”Alue on varattu metsätalouskäyttöön. Alueen rakennusoikeus on siirretty tila-
kohtaisesti AO-, AM-, RA- ja RM-alueille. Alueella sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentami-
nen.” Varsinais-Suomen liitto näkee, että kaikki rakentaminen ml. saunarakennukset tulee sijoittaa yleiskaavan 
mukaisesti RA-3 alueelle. Varsinais-Suomen liitto ei näe, että tämän asian osalta olisi olemassa riittäviä perusteita 
yleiskaavasta poikkeamiselle. 
 

 
 
Varsinais-Suomen liitto 

 
 
 
 

 
Heikki Saarento 
suunnittelujohtaja 



 

FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA 
 
KH 25.9.2017 § 221 
 
Liite 4: Ranta-asemakaavaluonnos 
 
Sauvon kunnassa kiinteistöillä 738-491-2-90 Fagernäs ja 738-491-2-18 
Pikku-Fagernäs alueen maanomistajien toimeksiannosta 4.7.2017 vireille 
tullut ranta-asemakaava on edennyt luonnosvaiheeseen. 

  
Ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) pidetään 
nähtävillä 18.8.–18.9.2017 kaavan laatijan, Nosto Consulting Oy:n tiloissa 
Turussa sekä internet-sivuilla www.ranta-asemakaava.fi/projektit/sauvo.  

  
Sauvon kunnalle varataan mahdollisuus esittää lausunto kaavaluonnok-
sesta. Mahdollinen lausunto pyydetään osoittamaan kaavan laatijalle näh-
tävilläolon aikana. 
 
Kunnanjohtaja: 
 
Sauvon kunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
Ranta-asemakaavaluonnoksessa esitetään aikaisemmin maatilakäytössä 
olleiden kiinteistöjen suunniteltu jatkokäyttö. Ranta-asemakaava-alueeseen 
kuuluu luonnoksessa 2 lomarakennuspaikkaa sekä 7 vakituiseen asumi-
seen tarkoitettua omakotitonttia. Suunnittelualueen poikki kulkee Sauvon 
Vesihuolto Oy:n vesijohto ja Karunan Vesihuolto-osuuskunnan viemäri. Si-
ten kaavassa esitettyjen rakennuspaikkojen vesi- ja jätevesihuolto on hel-
posti järjestettävissä. 
 
Sauvon kunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen suhteen. 
 
Kunnanhallitus 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan 
 
 
 
 
 

http://www.ranta-asemakaava.fi/projektit/sauvo




Lähettäjä: Hannu Viitanen <hannuj.viitanen@gmail.com>
Lähetetty: maanantai 28. elokuuta 2017 20.04
Vastaanottaja: Pasi Lappalainen
Kopio: Salonen Kaisa; Petri Nurminen; raija.rosenqvist@elisanet.fi; Mikko Virta; Seppo 
Teräsvasara; Anssi Aamurusko; Marko Kon
Aihe: Re: Lausuntopyyntö

Tervehdys !

Oheiseen lausuntopyyntöönne viitaten.

Karunan vesihuolto-osuuskunnalla ei ole hankkeeseen huomauttamista. Haluaisimme kuitenkin tietää paljonko liittymiä 
varataan tätä hanketta varten. Koska rakentajana on ollut osuuskunta ja toimimme osakkaiden varoilla putkiston 
kapasiteetti täyttyy jollakin ajanjaksolla. Järjestelmän mitoituksessa on huomioitu tietty kasvuvara. Kuitenkin alueella 
on 
tehty  ja on tulossa varsin paljon vanhojen kiinteistjen peruskorjauksia ja uusimista joka tuo mukanaan uusia liittyjiä.

Rakennuspaikat 1/1 RA-1 ja 2/1 RA-1 ovat rakentamamme reitin lähimmät tontit. Näiden paikkojen lopullinen 
rakennuspaikka pitää tarkentaa niin että rakennukset eivät tule linjaston päälle.Reitti löydetään koska samassa 
kaivannossa oleva kuitu voidaan paikallistaa ja on jo kartoitettu hyvin tarkasti.

T: Hannu Viitanen
pj.
0400-233900

21. elokuuta 2017 klo 10.52 Salonen Kaisa <Kaisa.Salonen@paimio.fi> kirjoitti:
Tällainen lausuntopyyntö. 
Voi laittaa muillekin nähtäväksi, jos on tarvis.
 
Multa saa paperit ennen kokousta, jos tarvii.
t. Kaisa
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