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Lausunto koskee 27.8.2019 päivättyä kaavakarttaa ja -selostusta. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on luonnosvaiheen lausunnossaan 
pyytänyt käsittelemään kaavaselostuksessa voimaantulleen Varsinais-
Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen 
vaihemaakuntakaavan ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. ELY-
keskus on lausunut myös muinaisjäännöksistä ja luonnonsuojelusta. 

ELY-keskuksen luonnosvaiheen lausuntoon ei ole vastinetta 
lausunnolle lähetetyssä aineistossa. 

ELY-keskus toistaa luonnosvaiheen lausunnossa toteamansa: 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen 
vaihemaakuntakaava on tullut voimaan 2018. Tämä tulisi lisätä 
kaavaselostuksen kohtaan, jossa todetaan maakuntakaavatilanne. 
Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kaavoitusta ohjaavana 
instrumenttina tulisi käsitellä kaavaselostuksessa.

Luonnonsuojelu

Kaavaselostuksen mukaan alueella ei ole luontoarvoja. Luontoarvojen 
kuvaus on sikäli puutteellinen, että selostuksessa tulisi olla tieto, mihin 
tämä toteamus perustuu: esimerkiksi onko alueella tehty maastokäyntiä 
tai asema- tai yleiskaavavaiheen selvityksiä ja millainen alueen 
luontoympäristö on. Erityisesti rakentamattomien metsäalueiden 
kohdalla tulee tarkastella kysymystä siitä, onko alueella mahdollisesti 
lajisuojelun kannalta relevantteja ympäristöjä, esimerkiksi liito-oravalle 
sopivaa elinympäristöä.

Muuta

Muinaisjäännösten osalta ELY-keskuksella ei ole enää lausuttavaa. 
Hulevesien käsittely puuttuu vielä kaavaselostuksesta sekä tarvittaessa 
kaavakartalta. Kaavaselostuksessa on todettu pohjakartan täyttävän 
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maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset, mutta merkintä 
hyväksymisestä tulisi lisätä myös kaavakartalle. 

Yksikönpäällikkö Risto Rauhala

Ylitarkastaja Ulla Riipinen

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa. 

LIITTEET Ote lausunnolla olevasta kaavasta, 27.8.2019
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LAUSUNTO, HIITTIÖNPELLON ASEMAKAAVA, (EHDOTUS)

Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV

Kaavamuutosalueella sijaitsee nykyistä sähköverkkoa liitteen 1 mukaisesti. 20 kV
johdot ovat sinisellä ja 0,4 kV johdot vihreällä värillä. Ilmajohdot on esitetty
yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.

Vaikutukset sähkönjakeluun

Uuden kaavan myötä sähkön käyttö alueella kasvaa ja alueella tarvitaan pienjänni-
temaakaapelointeja sekä uusi puistomuuntamo.

Johto- ja muuntamovaraukset

Pyydämme, että varaatte kaavaan oheisen liitteen 2 mukaisesti puistomuuntamolle
tarvittavat maa-alueet (n. 20 m2). Puistomuuntamoina käytämme Carunan raken-
tamistapaohjeen mukaisia vakiorakenteisia ja -värisiä muuntamoita.

Siirtokustannusten jako

Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja
siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille
järjestyy uusi pysyvä sijainti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomioitavaa ko. kaavaehdotuksesta. Pyydämme saada
tiedoksi, kun kaava on hyväksytty.
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