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Sauvo Ankkuritien asemakaava, ehdotusvaihe 
 
 
 

Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, kulttuuriperintöyksikkö tutkijat 
Piritta Häkälä ja Sara Tamsaari: 

 
Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta on pyydetty lausuntoa otsi-
kossa mainitusta aiheesta. Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo on 
lausunut asemakaavan luonnoksesta 23.4.2021 (diar. 4039-2021). Lausun-
nossaan vastuumuseo esitti huomioita erityisesti rantaan rajoittuvan tontin 
kerrosluvusta sekä rakennusoikeuden määrästä, joita se piti suurina suh-
teutettuna tontin sijaintiin. Lisäksi lausunnossa todettiin, että kaavassa tulee 
ohjeistaa rakentamisen mittakaavaa ja muita ominaispiirteitä siten, että ne so-
veltuvat rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. 

 
Rakennuspaikan I kerroslukua on tarkistettu ehdotusvaiheessa hieman alas-
päin (½r II u¾ → ½r II) ja kaavan yleisiin määräyksiin on lisätty seuraava 
määräys: ”Rakennusten on sopeuduttava perinteiseen saaristomaisemaan 
väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. Heijastavia seinä- 
ja kattopintoja ei saa rakentaa. Rakennuspaikoilla on säilytettävä maiseman 
kannalta merkittävä puusto.” 

 
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo toteaa lausuntonaan seuraavan. 
Tehdyt muutokset ovat hieman parantaneet kaavaa maiseman näkökulmasta. 
Seudullisesti merkittävän Rantolan kyläkeskuksen suunnasta avautuvien nä-
kymien vuoksi olisi kuitenkin edelleen tarpeen madaltaa erityisesti rantaan 
sijoittuvan rakennuspaikan I rakennusoikeutta ja kerroslukua. 
 
Turun museokeskus   
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo   
museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen 
    
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo  
Kokoelmat ja kulttuuriperintö   
vastuualuepäällikkö Maarit Talamo-Kemiläinen 
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ANKKURITIEN ASEMAKAAVA 
 
KH 22.3.2021 § 48 
 
Sauvon kunnanhallitus on kokouksessaan 1.3.2021/34§ hyväksynyt Lou-
naan Tamarex Oy:n kaavoituspyynnön Ankkuritien asemakaavan laadin-
nasta. 
 
Suunnittelualue koskee kiinteistöä 738-510-1-19 Muumimäki kokonaisuu-
dessaan sekä osaa kiinteistöjä 738-510-1-39 Muumilaakso, 738-510-1-32 
Sydänmaanvainio, 738-510-1-35 Sydänmaanmetsä ja 738-895–1-2069 To-
rikka-Maalu yhdystie. 
 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. Siitä Lounaan Tamarex 
Oy:n omistama Muumimäki on 1,054 hehtaaria.  
 
Kaavan laadinnasta vastaa Nosto Consulting Oy/ DI Pasi Lappalainen.  
 
Asemakaavasta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Mainitun lain 
50 §: ”Asemakaavan tarkoitus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestä-
mistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka 
tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata 
rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteisen, kaupunki- ja 
maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan 
käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä taval-
la.” 
 
Asemakaavan laatimistarpeesta säädetään lain 51 §:ssä: ”Asemakaavan 
laatimistarve. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mu-
kaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.” 
 
Asemakaavan hyväksyy valtuusto. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan "Kaavoitusmenettely tulee jär-
jestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoeh-
doista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja 
niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti ja 
suullisesti mielipiteensä asiasta." 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan "kaavaa laadittaessa tulee riit-
tävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen 
nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyis-
tä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
 
Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavalla, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja 
merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös 
kaavoituskatsauksen tiedottamisen yhteydessä." 
 
Koska laadittavalla asemakaavalla ei arvioida olevan valtakunnallista tai 
merkittävää maakunnallisia vaikutusta, eikä kaavan arvioida olevan valtion 
viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä, asemakaavasta ei 



 

ole tarpeen järjestää maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaista viran-
omaisneuvottelua. 
 
”Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen 
osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä 
asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää 
mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa 
koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. 
Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. 
Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toi-
mivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ot-
taen sopivana, asiasta on ilmoitettava, niin kuin kunnalliset ilmoitukset 
kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yh-
dessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.” 
 
Kaavaluonnos pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaises-
ti nähtävänä 30 päivää. Nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kirjeellä ja 
muille ilmoituksella Kunnallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Osallisilla 
on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. 
 
Nosto Consulting Oy on toimittanut kuntaan asemakaavaluonnoksen sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman.  
 
Liite: asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää 
 
1 
todeta MRL 63 §:n mukaisesti, että Ankkuritien asemakaava on tullut vireil-
le 

 
2 
kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta kunnan virallisella ilmoitustaululla, 
kunnan verkkosivuilla sekä Kunnallislehdessä. 
 
3 
asettaa asemakaavan laadintaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunni-
telman yleisesti nähtäville kaavaehdotuksen valmistumiseen asti sekä kuu-
luttaa nähtävänä olosta kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan verkko-
sivuilla sekä Kunnallislehdessä, 
 
4 
asettaa asemakaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtä-
väksi 30 vuorokauden ajaksi ajalle 29.3. – 28.4.2021 sekä kuuluttaa nähtä-
vänä olosta kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan verkkosivuilla sekä 
Kunnallislehdessä, 
 
5 
että osallisille toimitetaan tieto henkilökohtaisesti kirjeellä luonnosvaiheen 
kuulemisesta, 
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että asemakaavaluonnoksesta pyydetään Varsinais-Suomen liiton, Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuse-
on, Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen, Caruna Oy:n, Liedon ympäristö-
terveyslautakunnan, Sauvon kunnan tekninen ja ympäristölautakunnan, 
Sauvon Vesihuolto Oy:n sekä Karunan vesihuolto-osuuskunnan lausunto. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 

 
 
  KH 25.4.2022 § 75 

 
Ankkuritien asemakaavan kaavaehdotus on valmistunut 24.8.2021, eikä si-
tä ole käsitelty vielä kunnanhallituksessa. Kaavan tarkoitus on asemakaa-
voittaa kiinteistön 738-510-1-19 Muumimäki alueella kolme vakituisen 
asumisen rakennuspaikkaa sekä osoittaa näille tonteille kulkuyhteydet. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen asemakaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 18.1.2021 ja päivitetty 16.3.2021 
sekä 24.8.2021. 
 
Sauvon kunnanhallitus on kuuluttanut kaavatyön vireilletulosta 26.3.2021 ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtä-
villä 29.3.-28.4.2021 Sauvon kunnan hallintotoimistossa ja kunnan verkko-
sivuilla sekä osoitteessa www.asemakaava.fi/projektit/sauvo.  
 
Kaavaluonnoksesta saatiin yksi mielipide osallisilta nähtävilläolon aikana. 
Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-
Suomen alueellisen vastuumuseon, Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen, 
Sauvon teknisen lautakunnan, Sauvon vesihuollon ja Caruna Oy:n lausun-
not sekä Varsinais-Suomen liiton maakunta-arkkitehdin kommentti. Varsi-
nais-Suomen liiton maankäyttöjaostolla ei ollut lausuttavaa kaavaluonnok-
sesta.  
 
16.3.2021 päivättyyn kaavakarttaan on tehty lausuntojen perusteella vä-
häisiä muutoksia ennen kaavaehdotusvaihetta:  
- Pysäköintialuetta (LP) on laajennettu hieman pohjoiseen suojaviheralu-
eelle ja samalla pysäköintialueen eteläosa, jossa sijaitsee bussipysäkki, on 
osoitettu LT-alueena  
- Pysäköintialueen pohjoispuolelle suojaviheralueelle on osoitettu kevyen 
liikenteen väylä maantieltä Ankkuritielle  
- LT-aluetta on levennetty 10 metriä ajoradan itäreunasta kortteli- ja suoja-
viheralueelle kaava-alueen keski- ja pohjoisosassa ja samalla johtoa varten 
varatun alueen osaa on hieman siirretty  
- Korttelin 188 rakennuspaikan 1 kerrosluvuksi on muutettu ½ r II u¾ → ½ r 
II, jolloin rakentaminen sallitaan vain kahteen tasoon 
- Kaavan yleisiin määräyksiin on lisätty määräys rakennusten sopeutta-
miseksi ympäristöön ja maisemaan: ”Rakennusten on sopeuduttava perin-
teiseen saaristomaisemaan väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja mit-
tasuhteiltaan. Heijastavia seinä- ja kattopintoja ei saa rakentaa. Rakennus-
paikoilla on säilytettävä maiseman kannalta merkittävä puusto.”  
 
Muutokset ovat vähäisiä ja 24.8.2021 päivätty kaavakartta voi edetä kaa-
vaehdotusvaiheeseen. Ehdotusvaiheessa kunnanhallitus hyväksyy asema-



 

kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi ja pyytää siitä tarpeelli-
set lausunnot. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Satu Simelius 
 
Liitteet: 
Kaavaehdotus 24.8.2021 
Kaavakartta, ehdotus 24.8.2021 
Asemakaavan seurantalomake 24.8.2021 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.8.2021 
Kaavakartta- ja määräykset 24.8.2021 
Luontoselvitys 9.8.2021 
Lausunnot kaavaluonnokseen 
Kaavoittajan vastine lausuntoihin 24.8.2021 
 
 
Päätösehdotus, kunnanjohtaja: 
 
Kunnanhallitus päättää 
 
1 
todeta, että asemakaavaluonnoksesta jätettiin yksi mielipide osallisilta, 
 
2 
todeta, että asemakaavaluonnoksesta annettiin kuusi lausuntoa (Var-
sinais-Suomen ely-keskus, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Sauvon tekninen lautakunta, Sauvon ve-
sihuolto Oy ja Caruna Oy) sekä yksi kommentti (Varsinais-Suomen liiton 
maakunta-arkkitehti) 
 
3 
hyväksyä kaavoittajan vastineet lausuntoihin, 
 
4 
asettaa Ankkuritien asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n 
mukaisesti yleisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi, 
 
5 
kuuluttaa nähtävilläolosta kunnan ilmoitustaululla ja Kunnallislehdessä,  
 
6 
pyytää asemakaavaehdotuksesta Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon, 
Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen, Caruna Oy:n, Liedon ympäristöter-
veyslautakunnan, Sauvon kunnan tekninen ja ympäristölautakunnan, Sau-
von Vesihuolto Oy:n sekä Karunan vesihuolto-osuuskunnan lausunto, sekä 
 
7 
että, osallisille toimitetaan tieto nähtävilläolosta henkilökohtaisella kirjeellä. 
 
Päätös, kunnanhallitus: 

 
  Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan. 

 
 
 



 

TEKNLTK 12.5.2022 § 56 
 
Sauvon kunnan tekninen ja ympäristölautakunta on tutustunut kaavaehdo-
tukseen liitemateriaaleineen. Tekninen ja ympäristölautakunta on lausunut 
kaavasta luonnosvaiheessa, ja lautakunnan lausuntoon oli vastattu riittä-
vällä tavalla. 
 
Päätösehdotus, tekninen johtaja: 
 
Tekninen ja ympäristölautakunta esittää lausuntonaan, ettei sillä ole lisät-
tävää kaavaehdotukseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Lausuntopyyntö 4.5.2022 

LAUSUNTO ANKKURITIEN ASEMAKAAVA, EHDOTUS 

 

Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV 

Kaavamuutosalueilla 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 

Kaavamuutoksen myötä sähkön käyttö alueella kasvaa ja sen myötä tarvitaan 
alueelle uusia pienjännitekaapelointeja.  

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 huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Toivomme saada 
tiedon, kun kaava on hyväksytty. 
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Kunnioittavasti, 

 
Caruna Oy 

Valtakirjalla 

  
                

Ilari Kemppi 

Rejlers Finland Oy 

p. 040 801 1891 

 

Liitteet  

Liite 1. Nykyinen sähköverkko. 

Liite 2. Valtakirja, Caruna Oy, Ilari Kemppi 

 





    

 
   

   

   
 

     

Caruna Oy 
 www.caruna.fi  

Y-tunnus 1618314-7  

ALV-NRO FI16183147 
Kotipaikka Espoo 

Caruna Espoo Oy 
   

Y-tunnus 2059588-1 
ALV-NRO FI2059588-1 
Kotipaikka Espoo 

 

 

 

Valtakirja 

 

Valtuutamme Rejlers Finland Oy:n (Y-tunnus 0765069-8) työntekijän Ilari Kemppi 
(Syntymäaika 12.4.1995) hoitamaan ja allekirjoittamaan yksin Caruna Oy:n puolesta 
sähkönjakeluverkkoa koskevat 

  

• Kuntien pyytämien kaavalausuntojen laatiminen ja allekirjoittaminen.                                    

Caruna Oy:n jakeluverkkoalueella. 

Tämä valtuutus on voimassa valtuutetun ollessa yllä yksilöidyn yhtiön työntekijä ja 
enintään 31.12.2022 asti. 

 

Espoo, 10. joulukuuta 2020    Allekirjoitettu sähköisesti Caruna Oy:n puolesta 

 

Caruna Oy 

             

_____________________________ ________________________________ 

pp.               pp.               

 

Valtakirja Ilari Kemppi Rejlers // 1945568 // Valtakirja Ilari Kemppi Rejlers.pdf



Tunnistus:Tunnistus:

Päiväys: Päiväys:

11. joulukuuta 2020, 08:06:12

Patentti- ja rekisterihallitus

02. syyskuuta 2020, 12:06:37

 

  

Pankkitunnistus

11. joulukuuta 2020, 07:57:5811. joulukuuta 2020, 08:06:26

11. joulukuuta 2020, 08:06:26

Pankkitunnistus

Caruna Oy Caruna Oy

Oikeutettu edustamaan yhtiötä nimenkirjoituslausekkeen mukaisesti:

Prokuristi

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

'Prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen 
jäsenen, toimitusjohtajan tai toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa. '

Jukka Ihamäki Kosti Rautiainen

Yritystiedot:

Valtakirja Ilari Kemppi Rejlers // 1945568 // Valtakirja Ilari Kemppi Rejlers.pdf
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