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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
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§ 14, MAANKJ 4.3.2019 08:00
KOKOUKSEN AVAUS JA SEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus

Maankäyttöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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§ 15, MAANKJ 4.3.2019 08:00
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön (12.6.2017) 120 § mukaan ”Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä
vastaa pöytäkirjanpitäjä toimielimen puheenjohtajan johdolla. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri
mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.”

Ehdotus

Maakuntahallitus on kokouksessaan (31.3.2014 § 37) ottanut käyttöön pöytäkirjan sähköisen tarkastamisen.
Maankäyttöjaosto päättää, että:
1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maankäyttöjaoston kokouksen jälkeen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla suunnittelujohtajalle ja pöytäkirjanpitäjälle pöytäkirjan hyväksymisestään.
3. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja
allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 120 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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§ 16, MAANKJ 4.3.2019 08:00
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Mahdolliset muut asiat käsitellään kohdassa
”Mahdolliset muut asiat”.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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§ 17, MAANKJ 4.3.2019 08:00
SEURAAVA KOKOUS
Ehdotus

Maankäyttöjaoston seuraava kokous on 18.3. klo 08.15.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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§ 18, MAANKJ 4.3.2019 08:00

MAANK: 175/2015

VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA – EHDOTUKSEN
VALMISTELUTILANNE
Asia

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käynnisti kokouksessaan 7.12.2015 Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Vaihemaakuntakaavan laatimista perustelevat erityisesti
bio- ja kiertotalouden kasvusta johtuvaan luonnonvarojen käytön lisääntyminen, kansalliset lainsäädännön
muutokset jätehuoltosektorilla sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä. Vaihemaakuntakaavassa
käsitellään maakunnan kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit
sovittaen ne yhteen luonnonarvojen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämistarpeiden kanssa. Vaihemaakuntakaavalla tarkistetaan ja täydennetään voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa. Tarkistuksella pyritään myös muuttamaan maakuntakaavan sisältöä ja näkökulmaa aiempaa strategisemmaksi.
Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan tähänastiset viralliset käsittelyvaiheet:
MH 16.11.2015 Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan käynnistäminen
MV 7.12.2015 Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan käynnistäminen
MKJ 18.4.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kuulutuspäätös kaavan vireille tulosta
MKJ 6.2.2018 Valmisteluvaiheen kuuleminen
MH 19.3.2018 Valmisteluvaiheen kuuleminen (26.3.–27.4.2018)
MKJ 18.6.2018 Valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet tiedoksi
MKJ 20.8.2018 Alustavat vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
MH 24.9.2018 Vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelu on edennyt maakuntahallituksen 24.9.2019 päätöksen mukaisesti ehdotusvaiheeseen. Ehdotusta on valmisteltu valmisteluaineistosta
saadun palautteen ja niihin laadittujen vastineiden pohjalta täydentämällä ja tarkentamalla selvityksiä, joiden
aiheita ovat mm. Särkänsalmen meriväylä, virkistysalueet ja reitit (Virkistä dataa! -hanke / virma.lounaistieto.fi) sekä vesiviljely. Talven 2018 aikana ehdotuksen sisältöä ja kaavamerkintöjä on työstetty
tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Selvityksiin ja muuhun valmisteluaineistoon voi perehtyä
liiton
internet-sivuilla
osoitteessa:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-

toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava.
Vaihemaakuntakaavan yleismääräyksellä rajataan kaava koskemaan ainoastaan käsittelyssä oleviin teemoihin liittyviä sisältöjä ja merkintöjä. Uusia, keskusteluissa esille nostettuja strategisia kehittämisperiaatemerkintöjä ovat mm.
- Laaja, merkittävä ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke
- Matkailun, retkeilyn ja virkistyksen kehittämisvyöhyke (aiemmin pelkkä Saariston rengastie)
- Vesiviljelyn kehittämisalue
Oheismateriaali Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan alustava ehdotuskartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset esitellään kokouksessa. Dokumentit ovat ladattavissa liiton extranetistä: http://www.varsinais-suomi.fi/kirjaudu.
Valmistelija

HS/AK/em

Ehdotus

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto
1. merkitsee tiedoksi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelutilanteen ja
2. käy alustavan kaavaehdotuksen esittelyn pohjalta lähetekeskustelun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja:

erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, puh. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
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§ 19, MAANKJ 4.3.2019 08:00
MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Päätös

Muita asioita ei ollut.
_____
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§ 20, MAANKJ 4.3.2019 08:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.48.
_____
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