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Luvian rantaosayleiskaavan muutos
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Khall § 123 
Kaavoittaja Kari Hannus on toimittanut Eurajoen kunnanhallituksen
kä sit te lyyn Luvian rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja
ar vioin ti suun ni tel man sekä samanaikaisesti nähtäville asetettavaksi
kaa va luon nok sen liitteineen. Suunnittelualue sijoittuu Niemenkylään
Lan koo rin niemelle. Alueen keskellä sijaitsee kalasatama ja sen mo-
lem min puolin loma-asutusta. Suunnittelualue käsittää vuoden 1982
ran ta kaa van muutosalueen. Suunnittelualue n. 16,5 hehtaaria on
ko ko naan metsämaata.

Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on korjata Luvian ran ta yleis-
kaa van virhe siltä osin, että vuonna 1982 rantakaavan muutos ote-
taan yleiskaavan pohjaksi. Rantayleiskaavan muutoksen kanssa sa-
man ai kai ses ti on laadittu ranta-asemakaavan muutos osalle yleis-
kaa van muutosaluetta. Tässä ranta-asemakaavan muutoksessa
muu te taan neljä yhteisrantaista rakentamatonta loma-asunnon tont-
tia kahdeksi omarantaiseksi loma-asunnon tontiksi. Kaavassa ote-
taan silloin myös huomioon nykyisen rakennuksen tosiasiallinen
käyt tö. Tämä muutos huomioidaan jo rantayleiskaavan muu tok ses-
sa.

Kaavan muutos on tullut vireille tilan Koivukivi 442-407-3-384 maan-
omis ta jien aloitteesta.

Kaava-asiakirjat ovat esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää, että ko. rantaosayleiskaavan muutoksen
laa din ta aloitetaan.

Kunnanhallitus hyväksyy rantaosayleiskaavan muutosta koskevan
osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman sekä MRL 62 §:n mukaisesti
kaa va luon nok sen nähtävilläoloa varten. Kaavaluonnos pidetään
näh tä vil lä 14 vrk ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma koko kaavan
laa din nan ajan. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kir-
jal li ses ti nähtävilläoloaikana.

Kunnanhallitus hyväksyy, että rantaosayleiskaavan muutoksen vi reil-
le tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaa va luon-
nok sen nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan kotisivuilla,
kir jeel lä osallisille ja kunnan ilmoituslehdissä.
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Päätös: 
Hyväksyttiin.

----- 

Khall § 184 
Rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel-
ma sekä kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 10.6. - 23.6.2019
vä li sen ajan. Nähtävilläoloaikana ei ole saapunut mielipiteitä.

Kaavanlaatija on valmistellut ehdotusaineiston, johon on Var si-
nais-Suo men ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti tehty seuraavat
muu tok set:
-Yleiskaavaan on otettu mukaan koko Koivukiven tila.
-Koivukiven tilalle on nyt mukaan otettuun alueeseen tehty va rauk-
set virkistysalueelle, MY-1 – alueelle ja M – alueelle. Vir kis tys alu eel-
le on osoitettu ranta-asemakaavan mukainen saunan rakennusala.
-Kaava-alueen luoteisosan yhteisrantaisten tonttien ja rannan väliin
on varattu voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen vir kis tys-
alue sekä rantasaunan rakennusala.
-TY-alueen kaavamerkintä on muutettu nykyohjeiden mukaiseksi

Kaava-asiakirjat ovat esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus hyväksyy rantaosayleiskaavan muutoksen eh do tuk-
sen asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n mukaisesti 30 vrk ajaksi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus
kaa va eh do tuk ses ta nähtävilläoloaikana.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kunnan kotisivuilla ja
kun nan virallisissa ilmoituslehdissä. Kaavaehdotuksen näh tä vil lä-
olos ta ilmoitetaan tiedossa oleville kaavoitettavan alueen maan omis-
ta jil le ja -haltijoille.

Kunnanhallitus hyväksyy, että kaavaehdotuksesta pyydetään lau-
sun not Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Sa ta-
kun nan museolta sekä kunnan tekniseltä sekä ym pä ris tö lau ta kun-
nal ta.

Päätös: 
Hyväksyttiin.

----- 
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Khall § 239 
Kaavoittaja Kari Hannus on toimittanut Eurajoen kunnanhallitukselle
Eu ra joen Luvian rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen Nie men-
ky län Lankoorinniemellä. Lausuntojen johdosta on tehty tar ken nuk-
sia kaavaselostukseen. Kaavakartta, merkinnät ja määräykset eivät
ole muuttuneet, joten kaavaa ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville
ja se voidaan esittää hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Eu ra-
joen Luvian rantaosayleiskaavan Niemenkylä, Lankoorinniemi muu-
tok sen.

Päätös: 
Hyväksyttiin.

----- 

Kvalt § 60 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Eurajoen
Luvian rantaosayleiskaavan Niemenkylä, Lankoorinniemi
muutoksen.

Päätös: 
Hyväksyttiin.

-----
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Valitusosoitus

Kunnallisvalituksen saa teh dä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jä sen.  

Päätöksiin pykälien 60 osalta voidaan hakea muutosta kun nal lis va li tuk sel la Turun hallinto-oikeudelta
kirjallisesti 30 päivän ku lues sa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lu kuun ot ta mat ta. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai saan ti to dis tuk sen osoittamana
ajankohtana tai jos tiedoksianto ta pah tuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen
lä het tä mi ses tä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asian osai sen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kol man te na päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan kat so taan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöy tä kir ja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaik kien valitukseen oikeutettujen tietoon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöksen si sältä vä pöy tä kir ja on nähtävänä yleisessä tie to ver kos sa. 

Pöytäkirja on 9.12.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitus ajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää pos titse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakir jat on jätettävä niin ajois-
sa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi raston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu helin nu mero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaa ditaan teh tä väk si
- muutosvaatimuksen perusteet

Valittajan tai hänen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Jos va lit ta ja on valtuuttanut
asiamiehen tekemään va lituksen puo lestaan, riit tää asiamiehen allekirjoitus. Allekirjoi tuksella tarkoite taan
omakätis tä nimen kirjoittamista. 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valitus osoituksineen, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettu na jäl jen nök se nä, asiakirjat joihin valittaja vetoaa, to distus siitä päi västä, jos ta
valitusaika on luettava sekä asia miehen valtakirja, ellei hän ole asian aja ja tai yleinen oikeus avustaja.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista pe rit tä vis tä maksuista annetun
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) no jal la muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hal lin to-oi-
keu des sa 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muut taa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Yhteystiedot:
Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
puh. 029 56 42400 (vaihde), faksi 029 56 42414
sähköposti turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asioin ti pal ve lus sa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 


