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Tattuu 3 asemakaavan muutoksen 2020 luonnosvaiheesta saadut lausunnot  ja 
niihin laaditut vastineet 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto 
 
ELY-keskus ei anna lausuntoa, mutta esittää seuraavat kommentit kannanottona Tapio 3 
asemakaavan muutosluonnokseen ja kaavan lähtökohtiin.  

Suunnittelualueen lähellä on Kalafjällin Natura-alue, mutta ELY-keskus katsoo, että tällä 
pienellä muutoksella ei ole vaikutuksia siihen. Kaavan mukainen virkistysalue kapenee, 
mutta toisaalta se on yleiskaavan mukainen. Virkistysalueen pieneneminen tulee kuitenkin 
perustella kaavassa.  

Kalliomäen, johon tontit laajenevat, luontotyyppi ja kasvillisuus olisi hyvä selvittää 
luonnosvaiheessa. Inventoinnista saatavat tiedot voisivat mahdollisesti tarkentaa AO-7 
kaavamääräystä. Muita selvitystarpeita ei ole. 

Uimarannan rakentumisen mahdollisuudet tulee huomioida. Lisäksi pohjakarttaa tulee 
päivittää ja lisätä siihen jo valmistuneet rakennukset.  

Asia on katsottu yhdessä ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön kanssa. 

ELY-keskus antaa tarpeen mukaan lausunnon ehdotusvaiheessa. 

 

 

Vastine  

Alueen kasvillisuus on arvioitu, eikä suojelutarpeita ole ilmennyt. Kaavamuutoksella ei ole 
uimarannan toteuttamiseen. Kaavan pohjakarttaa on tarkistettu.  

 

  



Satakuntaliiton lausunto 

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 
1 eikä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 nojalla tarvetta lausunnon antamiselle Tattuun 
asemakaavan muutoksesta. Mikäli Tattuun asemakaavan muutoksen sisältö ja laajuus 
pysyy jatkosuunnittelussa pääpiirteissään samana, Satakuntaliitolla ei ole 
ehdotusvaiheessakaan tarvetta lausunnon antamiselle tai viranomaisneuvotteluille. 
 
 

Vastine 

Merkitään tiedoksi 

 

 

Satakunnan museon lausunto 

Satakunnan Museolla ei ole toimialansa puitteissa tarvetta lausunnon antamiseen Tapio 3 
asemakaavan muutoksen luonnoksesta. Kaava-alue on uudehkoa pientaloa lukuun 
ottamatta rakentamaton, eikä sijoitu arvokkaiden kulttuuriympäristöjen läheisyyteen. 
Alueelta ei myöskään tunneta arkeologista perintöä. 

 

 

Vastine 

Merkitään tiedoksi 

 

 

 

 

 

  



Carunan lausunto 

Nykyinen sähkönjakeluverkko 
Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 mukaisesti. 
Sinisellä viivalla on esitetty 20 kV johdot ja 0,4 kV johdot vihreällä. 
Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla. 
 
Vaikutukset sähkönjakeluun 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia sähkönjakeluun. 
 
Siirtokustannusten jako 
Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista 
vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy 
uusi pysyvä sijainti. 
 
Muuta huomautettavaa 
Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. asemakaavaluonnoksesta. 
 
Lausuminen ehdotusvaiheessa 
Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto vielä kaavaehdotusvaiheessa. 

Vastine  

Merkitään tiedoksi 

 

 


