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LÄSNÄOLO- JA
PUHEOIKEUDELLA

Pilpola Juhani
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Saarento Heikki

suunnittelujohtaja

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Mäkeläinen Erika
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Kanerva Ilkka
Alatalo Juuso
Kurvinen Jani

maakuntahallituksen puheenjohtaja
maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja
maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja

VALMISTELIJAT

Juvonen Timo
Klap Aleksis
Nurmi Lasse
Mäki-Arvela Noora

erikoissuunnittelija
erikoissuunnittelija
erikoissuunnittelija
erikoissuunnittelija

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia 1

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Asia 2
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§ 1, MAANKJ 10.6.2020 10:00
KOKOUKSEN AVAUS JA SEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus
Päätös

Maankäyttöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sivu 3

§ 2, MAANKJ 10.6.2020 10:00
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.”
Maakuntahallitus on kokouksessaan (31.3.2014 § 37) ottanut käyttöön pöytäkirjan sähköisen tarkastamisen.

Ehdotus

Päätös

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.
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§ 3, MAANKJ 10.6.2020 10:00
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus
Päätös

Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Mahdolliset muut asiat käsitellään kohdassa
”Mahdolliset muut asiat”.
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§ 4, MAANKJ 10.6.2020 10:00
SEURAAVA KOKOUS
Ehdotus
Päätös

Maankäyttöjaoston seuraava kokous on 15.6.2020 klo 08.15.
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§ 5, MAANKJ 10.6.2020 10:00

MAANK: 175/2015

VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. EHDOTUKSESTA SAADUT
LAUSUNNOT
Maankäyttöjaosto 20.4.2020
Asia

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.1.2020 pyytää Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen
vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta MRA 13 §:n mukaiset lausunnot asetuksessa määritellyiltä tahoilta
6.3.2020 mennessä. Lausuntopyyntö lähetettiin 97 taholle. Lausuntoja saatiin yhteensä 36 kpl, 10 tahoa ilmoitti, etteivät anna lausuntoa tai ettei heillä ole aihetta lausunnon antamiseen.
Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan tähänastiset viralliset käsittelyvaiheet:
MH

16.11.2015

MV

7.12.2015

MKJ
MKJ
MH
MKJ
MKJ
MH
MKJ
MH

18.4.2016
6.2.2018
19.3.2018
8.6.2018
20.8.2018
24.9.2018
4.3.2019
20.1.2020

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan
käynnistäminen
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan
käynnistäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kuulutuspäätös kaavan vireille tulosta
Valmisteluvaiheen kuuleminen
Valmisteluvaiheen kuuleminen (26.3.–27.4.2018)
Valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet tiedoksi
Alustavat vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Kaavaehdotuksen valmisteluvaihe
Lausuntojen pyytäminen kaavaehdotuksesta (5.2.–6.3.2020)

Lausuntojen keskeinen sisältö, yleiset huomiot ja esille nousseet teemat/sisällöt, joita vastineissa
on käsitelty:
-

Vaihemaakuntakaavan haasteet: teemarajaukset, rajauksen ulkopuolelle jäävien teemojen käsittely ja
lopullisen kokonaiskaavan/kaavayhdistelmän tulkinta.
Maakuntakaavan rooli sekä alueidenkäytön suunnittelu- että aluekehitysvälineenä, jolla osallistutaan
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistetään maakunnan osin keskenään ristiriitaisikin tavoitteita
huomioiden maakunnan muut tavoitteet ja strategiat.
Strategisia, pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia tavoitteita korostavien ja samanaikaisesti eri toimintoja yhteen sovittavien keittämisperiaatemerkintöjen tulkinta ja vaikutukset/vaikuttavuus.
Strategisen suunnittelun ja yksityiskohtaisen tiedon yhteen sovittaminen.
Pitkän ja MRA:n muutosten myötä uudistuneen prosessin ja vuorovaikutuksen haasteet.
Kaava-aineiston luettavuus ja yksityiskohtaisten tietojen tulkittavuus.
Luonnonarvot: maakuntakaavan rooli luonnonsuojelun kokonaisuudessa ja sen edistämisessä; Smerkintöjen logiikka, perinnebiotoopit, ekologiset yhteydet, soidensuojelu, luonnon monimuotoisuus,
hiilensidonta.
Luonnonvarat: pintavesien ekologinen tila vs. vesiviljelyn tulevaisuuden potentiaalit, kehittämisperiaatemerkintöjen Natura-arviointi, esitettyjen merkintöjen suhde suhteessa voimassa olevien kaavojen
merkintöihin.
Virkistys ja matkailu: virkistysalueiden ja -verkoston riittävyys ja pitkäjänteinen suunnittelu, matkailun
kehittämisperiaatemerkinnän kohdentuminen, satamamerkinnät, useita hyvinkin yksityiskohtaisia merkintöihin liittyviä muutos-, poisto- ja lisäystarpeita, virkistysmerkintöjen reservialueiden tarpeellisuuden
tunnistaminen.

Seuraavat vaiheet
Varsinais-Suomen liiton virasto laatii lausuntokohtaiset vastineet ja tekee niiden edellyttämät tarkistukset
kaavaehdotukseen ja käy tehtävistä tarkistuksista tarvittavilta osin kunta- ja viranomaiskohtaisia keskusteluja. MRA:n 11 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin 7.4.2020. Lopulliset vastineet ja tarkistettu nähtäville laitettava ehdotus tuodaan maakuntahallituksen 11.5.2020 kokoukseen, joka päättänee asettaa kaavaehdotuksen MRA 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville alustavan aikataulun mukaisesti kesä-elokuuksi. Koronatilanteen kehittyminen saattaa vaikuttaa kaavaehdotuksen valmistelu- ja hyväksymisaikatauluun.
Nähtävillä olon jälkeen maakuntahallitus käsittelee mahdolliset muistutukset ja esittänee maakuntavaltuuston joulukuun kokoukselle vaihemaakuntakaavan hyväksymistä.
Oheismateriaalina vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saadut lausunnot sekä niihin laadittu yleisvastine.
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MAANK: 175/2015

Valmistelija

HS/em

Ehdotus

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää
1. merkitä tiedoksi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta
saadut lausunnot ja niihin laaditut alustavat vastineet,
2. valtuuttaa viraston viimeistelemään vastineet käydyn lähetekeskustelun pohjalta ja valmistelemaan niiden pohjalta tarkistetun vaihemaakuntakaavaehdotuksen käsiteltäväksi maakuntahallituksen toukokuun
kokouksessa.

Päätös

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää
1. merkitä tiedoksi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta
saadut lausunnot ja niihin laaditun yleisvastineen,
2. valtuuttaa käydyn keskustelun pohjalta viraston viimeistelemään vastineet sekä valmistelemaan niiden
pohjalta tarkistetun vaihemaakuntakaavaehdotuksen maankäyttöjaoston toukokuun kokoukseen ennen
maakuntahallituksen kokousta.

Merkitään tiedoksi seuraavat jääviydet asian käsittelyn osalta. Jäsen Riitta Lehtinen jäävi Someron
kaupungin osalta, jäsen Hannu Rautanen Kaarinan kaupungin osalta sekä jäsen Emma Lindqvist
Raision kaupungin osalta.
_____
Maankäyttöjaosto 10.6.2020
Asia

Varsinais-Suomen liiton virasto on jatkanut maankäyttöjaoston 20.4.2020 päätöksen mukaisesti luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksen valmistelua. Saatuihin lausuntoihin on valmisteltu lausuntokohtaiset vastineet ja myös yleisvastinetta on täydennetty. Vaihemaakuntakaavaehdotukseen on tehty
vastineissa todetut tarkistukset ja havaittujen teknisten virheiden korjaukset. Tehdyistä tarkistuksista on
keskusteltu joidenkin kuntien ja viranomaisten kanssa. Kaavaselostusta ja kaavan liiteaineistoja on täydennetty. Lisäksi kaavaehdotus on viety digitaaliselle karttapalvelualustalle.
Tehdyt tarkistukset ja korjaukset esitellään kokouksessa.
Seuraavat vaiheet
Varsinais-Suomen liiton virasto viimeistelee vaihemaakuntakaavaehdotuksen käsiteltäväksi maakuntahallituksessa, joka päättänee asettaa kaavaehdotuksen MRA 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tarkistetun
aikataulun mukaisesti syyskuuksi. Nähtävillä olon jälkeen maakuntahallitus käsittelee mahdolliset muistutukset ja esittänee maakuntavaltuuston joulukuun kokoukselle vaihemaakuntakaavan hyväksymistä. Koronatilanteen kehittyminen saattaa edelleen vaikuttaa kaavaehdotuksen valmistelu- ja hyväksymisaikatauluun.
Liite: Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saadut lausunnot
ja niihin laaditut vastineet.
Liite ja oheismateriaalit (vaihemaakuntakaavaehdotuskartta, merkinnät ja määräykset, kaavakortit ja kaavaselostus) ovat ladattavissa liiton extranetissä perjantaina 5.6.2020 osoitteessa https://www.varsinaissuomi.fi/fi/kirjaudu.

Ehdotus

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää
1. merkitä tiedoksi ja hyväksyä osaltaan Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta saadut lausunnot, niihin laaditun yleisvastineen, lausuntokohtaiset vastineet
sekä niiden perusteella vaihemaakuntakaavaavaehdotukseen tehdyt korjaukset ja tarkistukset;
2. valtuuttaa käydyn keskustelun pohjalta liiton viraston viimeistelemään vaihemaakuntakaavaehdotuksen
käsiteltäväksi maakuntahallituksen elokuun kokouksessa.

Päätös
Lisätietoja

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAHDOLLISET MUUT ASIAT
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§ 7, MAANKJ 10.6.2020 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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