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§ 33, MAANKJ 31.3.2014 8:15
KOKOUKSEN AVAUS JA SEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus

Maankäyttöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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§ 34, MAANKJ 31.3.2014 8:15
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Ehdotus

Maankäyttöjaosto tarkastaa kokouksen pöytäkirjan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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§ 35, MAANKJ 31.3.2014 8:15
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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§ 36, MAANKJ 31.3.2014 8:15
SEURAAVA KOKOUS
Ehdotus

Maankäyttöjaoston seuraava kokous on 28.4.2014 klo 08:15.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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LAUSUNTOTILANNE 25.3.2014
Nro

Pvm

Pyytäjä

Valm. Asia

Käsittely

Määräa.

8

22.1.2014

Salo

KÄ

Mj
31.3.2014

20.3.2014

18

6.2.2014

Loimaa

KÄ

Mj
31.3.2014

4.4.2014

20

14.2.2014

Masku

KÄ

Mj
31.3.2014

17.3.2014

Ei lausuntoa/KÄ

21

19.2.2014

V-S ELY-L

LL

Mj
31.3.2014

30.4.2014

Ei lausuntoa/LL

22

20.2.2014

Liikenne- ja viestintäministeriö

AK

Salo: Ruukinrinteen
asemakaavan muutosehdotus
Loimaa: Keskeisten
alueiden osayleiskaavaehdotus
Masku: Takapaltan
asemakaavan muutos/Ruutontie; ehdotusvaihe
Maantien 192 (Kustavintie) parantaminen
rakentamalla kiertoliittymä Seikeläntie (Mt
1893) liittymään, Masku.
Laajakaistatukilain
muuttaminen

Mj
31.3.2014

11.3.2014

Ei lausuntoa/AK

23

21.2.2014

Salo

AK

Mj
31.3.2014

19.4.2014

24

25.2.2014

Paimio

KÄ

Mj
31.3.2014

31.3.2014

25

25.2.2014

Liikenne- ja viestintäministeriö

LL

Salo: Maaaineslupahakemus,
Marketta ja Esa Raitanen Kiikalan Satakosken tiloilla Nummi
1:111 ja Nummela
1:67
Paimio: Juliuksentien
asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnos
Oikeudenmukaista ja
älykästä liikennettä
selvittäneen työryhmän raportti

Mh
31.3.2014

17.4.2014

26

27.2.2014

Naantali

KÄ

Naantali: Luolalan
osakorttelin 4 asemakaavan muutos ja
tonttijako

Mj
31.3.2014

Ei lausuntoa/KÄ
7.3.2014
klo 15
mennessä

27

3.3.2014

Pirkanmaan liitto

Mj
31.3.2014

31.3.2014

Ei lausuntoa/TJ&AK

28

5.3.2014

Pöytyä

Mj
31.3.2014

2.4.2014

Ei lausuntoa/KÄ

29

5.3.2014

Pöytyä

TJ/AK Pirkanmaan ilmasto- ja
energiastrategian
luonnos
KÄ
Pöytyä: Kalikan alueen
kortteli 5 asemakaavan muutos
KÄ
Pöytyä: Auvaisten
kylän asemakaava

Mj
31.3.2014

2.4.2014

30

5.3.2014

Kemiönsaari

KÄ

31

6.3.2014

Salo

AK

32

6.3.2014

Kemiönsaari

LN

Kemiönsaari: Kemiön
keskustan osayleiskaava, ehdotus
Salo: Jari Laihon maa- Mj
aineslupahakemus
31.3.2014
Lahnajärven soranottoalueella
Kemiönsaari: Westankärrin rantaasemakaavamuutos

25.4.2014
3.5.2014

5.5.2014

Huom.

Ei lausuntoa/KÄ
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33

7.3.2014

V-S ELY-L

34

12.3.2014

Maa- ja metsätalousministeriö

M117/
2006

11.3.2014

Valtonen Juha ja
Friederiksen Erik

35

13.3.2014

36
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LL

Maantien 1821 (Kakskerrantie) parantaminen Friskalan mutkan
kohdalla, Turku Tiesuunnitelma
AK/TJ Luonnos ilmastonmuutoksen kansalliseksi
sopeutumisstrategiaksi
2022
LN
Maakuntakaavan
edellyttämä rannanmittaustapa

Mj
31.3.2014

14.5.2014

Mh
31.3.2014

17.4.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö

AK

Mh
31.3.2014

17.3.2014

Parainen

KÄ

37

17.3.2014

Parainen

LN

38

17.3.2014

Parainen

LN

39

19.3.2014

Tarvasjoki

KÄ

40

20.3.2014

Turvallisuus- ja kemi- AK
kaalivirasto

41

20.3.2014

Nousiainen

KÄ

Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon
linjausten päivitys
eduskunnalle
Parainen: Söderbyn
kaupunginosan korttelin 23 tontin 1 asemakaavamuutos
Parainen: StormälönLillmälön rantaosayleiskaavan muutos
Parainen: Nauvon
rantaosayleiskaavan
muutos
Tarvasjoki: Koulukeskuksen-jäähallin alueen asemakaava
"Koulukeskuksen
jäähallin alue"
Paroc Oy Ab:n Sallittu
1 kaivoksen kaivoslupahakemus
Nousiainen: Keskustan ja kirkonseudun
osayleiskaavaehdotus

Ei lausuntoa/LL

Ei mainintaa
2.4.2014
klo 16
mennessä

Mj
31.3.2014

14.4.2014

Ei lausuntoa/KÄ

Mj
31.3.2014

14.4.2014

Ei lausuntoa/LN

14.4.2014

Ei lausuntoa/LN

Mj
31.3.2014

17.4.2014

17.4.2014

17.4.2014
klo 15
mennessä

Valmistelija

en

Ehdotus

Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon lausuntotilanteesta

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

sihteeri Erika Niskasaari, puh. 0400 600 288, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUKSELLE LOIMAAN KAUPUNGIN KESKEISTEN ALUEIDEN
OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (M18/6.2.2014)
Asia

Loimaan kaupunginhallitus on pyytänyt 3.2.2014 saapuneella kirjeellä Varsinais-Suomen liiton lausuntoa
Loimaan kaupungin keskeisten alueiden osayleiskaavaehdotuksesta 4.4.2014 mennessä.
Kaavoitustyön tarkoituksen mukaisesti Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavassa on esitetty uusia
sekä laajennettu olemassa olevia asuin- ja työpaikka-alueita. Viheralueverkostoa on täydennetty ja kevyen liikenteen yhteyksiä osoitettu uusille tie- ja katuosuuksille. Oikeusvaikutteisella Loimaan
keskeisten alueiden osayleiskaavalla ratkaistaan rantarakentamisen mahdollisuudet Loimijoen rannalla.
Suunnittelualueelle sijoittuvat arvokkaat luonto- ja rakennetun ympäristön kokonaisuudet sekä kohteet
on huomioitu kaavassa suojelumerkinnöin.
Yleiskaavan myötä Loimaan keskustaajaman yhdyskuntarakenne täydentyy ja laajenee reunaalueiltaan, Hirvikosken ja Loimaan keskustan välisellä alueella sekä valtatien 9 läheisyydessä.
Osayleiskaava on ollut lausunnolla syksyllä 2009, jolloin lausunnossa on käsitelty vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumista Niittukulman eritasoliittymän oheen. Seuraava lausuntokierros oli keväällä 2012, jolloin maakäyttöjaosto on lausunut seuraavaa:
”Loimaan kaupunki näkee yhtenä merkittävänä tavoitteenaan työpaikkaomavaraisuuden parantamisen. Tämä tavoite on kohdistunut valtatien 9 varren hyödyntämiseen osoittamalla sinne
työpaikka-alueita. Kaavaluonnoksessa työpaikka-aluemääräys TP-1 sisältää mahdollisuuden sijoittaa alueille paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa käsittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Aluevarauksia on ulotettu maakuntakaavassakin osoitetun uuden seututien/pääkadun varrelle.
Tämän lisäksi paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa käsittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä on mahdollista sijoittaa myös P-2 merkinnällä osoitetuille palvelun- ja hallinnon alueille.
TIVA-kaupan osoittamiseen merkitsemistapa on siirtymäsäännöksen hengen mukainen. Kaupunki on laatinut selostuksen perusteella kattavia kaupallisia selvityksiä kaupallisten palveluiden
sijoittamisen ja toteutumisen ohjaamiseksi. Mitoitusperusteet eivät kuitenkaan ilmene selostuksesta. Liitto kiinnittääkin huomiota paljon tilaa vaativan erikoiskaupan mahdollistavaan mitoitukseen kaavaluonnoskartalla ja sen tarkistamiseen jotta ylimitoitukselta vältytään.
Jotta osayleiskaavaa voidaan toteuttaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueiden
osalta vielä siirtymäsäännösajan päätyttyä vuoden 2015 jälkeen, tulee selvityksin osoittaa, ettei
kaupalla ole seudullista merkitystä. Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan rakentaminen on
siirtymäsäännösajan päätyttyä mahdollista vain maakuntakaavassa KM-alue- tai kohdemerkinnällä merkityille alueille.
Palveluiden säilymisen turvaamiseksi kaupungilla on oikea tavoite asukkaiden määrän kasvattamisesta kävelyetäisyydellä keskustaajamista.
Kaupunkikuvallisesti uuden taajama-alueen reunan muodostaminen avoimeen peltoalueeseen
rajautuen on haastavaa. Onkin hyvä, että jo yleiskaavamääräyksissä otetaan kantaa yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella myöhemmin toteutettavaan kaupunkikuvaan ja ympäristön viihtyisyyteen. Suunniteltaessa uusia laajoja aluekokonaisuuksia olisi kaupunkirakennetta havainnollistava materiaali myös osayleiskaavoituksessa hyvä työkalu.
Loimijoki on kiinteä osa Loimaan kaupungin taajamarakennetta. Rantojen käytön osalta liitto
katsoo, että taajamarakenteen läheisyys ei puolla osayleiskaavan käyttöä Loimijoen rantarakentamisen ohjauksen välineenä.
Kaupunki on säilyttänyt uuden tievarauksen keskustan pohjoispuolella eritasoliittymineen. Vahvisteilla olevassa maakuntakaavassa ei linjausta eikä liittymää ole osoitettu.
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Tuulivoima-alueen sijoittuessa lähelle taajamarakennetta on alueen tarkempi suunnittelu asemakaavoituksella luontevaa. Samalla on mahdollista suunnitella myös alueeseen liittyvä muu
maankäyttö. Ohjeellisen tielinjauksen ohjaaminen tuulivoimaloille varatun alueen läpi asettaa
tuulimyllyjen sijoittelulle reunaehtoja. Yksityiskohtaisemman kaavoituksen ratkaistavaksi tulee
varmistaa tieliikenneturvallisuuden ehtojen täyttyminen, mikä saattaa rajoittaa alueen toteuttamista täysimittaisesti.
Kaava- ja verkkoaineisto eivät sisällä tehtyjä selvityksiä, mistä johtuen joidenkin asiakokonaisuuksien hahmottuminen on vaikeutunut. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta.”
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaa on tarkistettu seuraavasti:
- asuntoaluevarauksia on pyritty vähentämään ylimitoituksen välttämiseksi
- pohjoinen ohitustien yhteystarve ja uusi eritasoliittymä poistettiin
- teiden toiminnallisia luokkia muutettiin paikoin seututie/pääkatu -merkinnästä kokoojakaduiksi
- asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta supistettiin laadittujen muutosten myötä etenkin Sieppalan ja Mäenpään seutuvilla, ja vastaavasti mitoitettavaa ranta-aluetta laajennettiin.
- rantarakennuspaikat tarkistettiin kauttaaltaan
- rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja arvoalueet tarkistettiin ja maakuntamuseo muutti muutamien kohteiden arvoluokkaa
- suojelukohteita lisättiin tarkistuksen johdosta kaavaan
- kaavamerkinnät ja -määräykset tarkistettiin ja niitä pyrittiin edelleen yksinkertaistamaan (indeksointeja vähennettiin)
- kaavamerkintöjä ja -määräyksiä muutettiin myös kaupan sijoittumisen ohjaamiseksi
- kaavaselostusta täydennettiin kaupan mitoituksen osalta perustuen aiemmin laadittuihin kaupallisiin
selvityksiin
- 9.10.2013 järjestetyn viranomaisneuvottelun perusteella päivitettiin tuulivoimaselvitystä
- muutettiin maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden merkitsemistapaa asemakaavoitetun alueen lievealueilla (M-2), jotka ovat potentiaalisia tulevaisuuden asuntoalueita
- lisättiin rinnakkaistien yhteystarvemerkintä Pappisten liittymästä Niittukulmaan
- numeroitiin luonnon arvokohteet/-alueet kaavakartalle
- tarkistettiin KM-1 -määräystä
- tarkistettiin rantojen mitoituksen perusteita
Loimaan kaupungin keskeisten alueiden osayleiskaavan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa:
http://kartta.lounaispaikka.fi/link/wy
Valmistelija

KÄ/en

Ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää antaa seuraavan lausunnon Loimaan kaupungin keskeisten alueiden
osayleiskaavaehdotuksesta:
Varsinais-Suomen liitto toteaa, että kaavaehdotusta on tarkistettu ja edellisessä lausunnossa esiin nostetut seikat on pääasiassa huomioitu.
Niittukulmaan osoitettu vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen mahdollistama merkintä on poistettu
vahvistetun maakuntakaavan mukaisesti. Vähittäiskaupan suuryksikön mahdollistava KM-merkintä on
ehdotuksessa osoitettu keskustan eritasoliittymän läheisyyteen Kartanonmäkeen, lähelle keskustatoimintojen C-aluetta. Esitetty ratkaisu on yhdyskuntarakenteen eheää kehittymistä tukeva ja hyvin kaikilla
liikkumismuodoilla saavutettava ratkaisu sekä mitoituksellisesti paikallisen yksikön/kaupallisen keskittymän (max. 6000 k-m²) kriteerit täyttävä, mistä johtuen KM -merkintää voidaan käyttää maakuntakaavassa osoitetun keskustatoimintojen alueen ulkopuolella. Ratkaisulle löytyvät perustelut tehdystä kaupallisesta selvityksestä.
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Paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksikköjen sijainnin ohjauksen osalta haasteeksi
on koettu laadittavien yleiskaavojen ja käynnissä olevan maakuntakaavan tarkistuksen kaavoitusprosessien aikataulut. Ennen maakuntakaavan ns. seudullisen TIVA-kaupan sijainninohjauksen merkintöjen
ja määräysten vahvistumista, on yleiskaavojen seudullista TIVA-kauppaa sallivien määräysten sisältö
hyvä määritellä siten, että kaava ei merkintöjen osalta vanhene siirtymäsäännösajan päätyttyä
15.4.2015. Tämä on mahdollista mm. sisällyttämällä määräykseen ehto, jonka mukaan alueella saa siirtymäsäännösajan jälkeen sijoittaa TIVA-kaupan suuryksiköitä, mikäli maakuntakaava sen mahdollistaa.
Esimerkki Salossa käytetystä yleiskaavamääräyksestä:
”KMT-1 Kaupallisten palvelujen ja työpaikkojen alue.
Alue on tarkoitettu paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan sekä työpaikkojen alueeksi. Alueelle
saa 15.4.2015 jälkeen sijoittaa myös merkitykseltään seudullisia paljon tilaa vaativan erikoistavaran
kaupan suuryksiköitä, mikäli maakuntakaava sen mahdollistaa.
Alueella voi olla korjaamoja, varastointia, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää
myymälä- ja toimistotilaa. Asuntoja saa rakentaa toimipaikan omaa tarvetta varten. Alueelle saa sijoittaa
vain sellaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta
syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha-, maatalous- ja kodintekniikkakauppaa. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä.”
Varsinais-Suomen liitto toteaa, että kaavaehdotukseen tehdyt tarkennukset koskien ns. TIVA-kaupan sijoittamismahdollisuuksien rajaamista palvelujen ja hallinnon PV-2 alueelle ja vastaavasti työpaikkaalueiden osoittamista selkeästi työpaikoille ilman TIVA-suuryksikköjen sijoittamismahdollisuutta on oikeansuuntainen ratkaisu. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran suuryksikköjä koskevaa kaavamääräystä on
kuitenkin vielä hyvä tarkentaa.
Työpaikka-alueiden (TP) sijoittaminen Niittukulman eritasoristeyksen eteläpuolelle ei ole maakuntakaavan taajamarajauksen kanssa yhtenevä. Ratkaisun perustelu tulee vahvasti kytkeä kaavaehdotuksessa
esitettyyn alueiden rakentamisen vaiheistamiseen sekä varmistaa kunnan kaavoituksen ohjelmoinnilla
suunnitelmallinen eteneminen asemakaavoituksella. Tämä on erityisen tärkeää yhdyskuntarakenteen
eheyden ja rakennetun ympäristön viimeistellyn ilmeen ja alueen vetovoimaisuuden kannalta.
Kaava-aineisto on ehdotuksen laadinnan osalta hyvin valmisteltu ja sisältää hyvää, myös maakuntakaavan käynnissä olevaa tarkistusta palvelevaa materiaalia.
Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
Lausunto lähetetään: Loimaan kaupunginhallitus
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

maakunta-arkkitehti Kaisa Äjiö, puh. 044 030 4071, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO PÖYTYÄN
(M29/5.3.2014)
Asia

MAANK: 29/2014

KUNNANHALLITUKSELLE

AUVAISTEN
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KYLÄN

ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Pöytyän kunnanhallitus on kirjeellään 25.2.2014 (VSL 5.3..2014) pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Auvaisten kylän asemakaavaluonnoksesta.
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Pöytyän kunnan lounaisosassa. Asemakaavahankkeella luodaan
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Auvaisten kylään. Erityisesti pyritään edistämään pientalojen
rakentamista ja tiivistämään kylän rakennetta. Tarve suunnitelmalliseen maankäytön ohjaukseen on
suuri, sillä Auvaisten kylä sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa Aurajokilaakson kulttuurimaisemassa.
Alue sisältyy 1983 hyväksyttyyn oikeusvaikutuksettomaan osayleiskaavaan. Alueen suunnittelua ohjaa
täten maakuntakaava. Kaavoitettavaa aluetta koskevat seuraavat kaavamerkinnät ja -määräykset:
Kylä (at 207)
Seudullisesti merkittävät kyläalueet, joilla on asutuksen lisäksi kunnallisia ja yksityisiä peruspalveluita.
Suunnittelumääräys:
- Maankäytön- ja toimintojen suunnittelulla tulee turvata peruspalveluiden säilyminen.
- Uudet asuinalueet ja kylien täydennysrakentaminen tulee suunnitella olevaan rakenteeseen
tukeutuen.
Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet.
Suunnittelumääräys:
Maisema-arvojen tulee olla lähtökohtana alueelle laadittaville suunnitelmille ja toimenpiteille.
Suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä ja ottaa huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Maisemaan vaikuttavien suunnitelmien ja hankkeiden (korkeiden rakennelmien) yhteydessä maisemavaikutukset tulee erikseen arvioida.
Rakentamisen manneralueella tulee kohdistua aukeamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen ja edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä.
Lisäksi kylän itäpuolella kulkee kulttuurihistoriallisesti arvokas Turuntie sekä vesihuoltolinja.
Pöytyän Auvaisten kylän asemakaavaluonnoksen
http://kartta.lounaispaikka.fi/link/wz

sijainti

Lounaispaikan

karttapalvelussa:

Valmistelija

KÄ/en

Ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää antaa Auvaisten kylän asemakaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:
Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä, että kunta haluaa ohjata kyläalueen rakentumista arvokkaalla
maisema-alueella suunnitelmallisesti asemakaavoituksella. Kylään osoitetaan kymmenkunta uutta pientalotonttia koulun ympärille, mikä määrällisesti tukee kylän elinvoimaisuuden vahvistamista kunnan kokonaisväestökasvuun nähden kestävällä tavalla.
Kaava-aineistossa todetaan, että ”Pellot ulottuvat kylän reunalle asti, joten rakennukset näkyvät tasaisessa, avoimessa maisemassa varsin laajalti. Kapea Auvaistentie on alueen pääkulkureitti, ja sen varrella on vanhaa, raittimaiseen tapaan sijoittunutta asutusta.”
Auvaisten kylässä merkityksellistä alueen suunnittelussa onkin raittiin tukeutuvan kylärakenteen ominaispiirteiden säilyminen tunnistettavina. Täydennysrakentamisen ja uusien rakennusryhmien sijoittamisen avoimen peltomaiseman reunaan tulee tapahtua hienovaraisesti alueen kokonaisilmeen ehdoilla.
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MAANK: 29/2014

Varsinais-Suomen liitto katsoo, että asemakaavoituksella voidaan tämän turvaamiseksi parhaiten ohjata
uusien kortteleiden rakentamistapaa.
Varsinais-Suomen liitto kannustaakin kuntaa kehittämään kaavamääräyksiä, joilla arvokkaaseen maisema-alueeseen liittyvien uudisrakennusryhmien rakentamistapaa ohjataan muodostamaan tasapainoista, alueen arvokkaita ominaispiirteitä vahvistavaa miljöötä.
Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta.
Lausunto lähetetään: Pöytyän kunta
Tiedoksi:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Turun museokeskus / Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh.044 030 4071, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Sivu 14
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MAANK: 8/2014

LAUSUNTO SALON KAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE RUUKINRINTEEN
ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUKSESTA (M8/22.1.2014)
Asia

Salon kaupungin kaupunginhallitus on pyytänyt 20.1.2014 päivätyllä kirjeellään Varsinais-Suomen liiton
lausuntoa Salon kaupungin Talonpoikaisteijon kylässä vireillä olevasta asemakaavamuutosehdotuksesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 20.3.2014 mennessä. Kaavan lausuntoaikaa on jatkettu 31.3. pidettävään maankäyttöjaoston kokoukseen asti.
Alue sijaitsee Teijon ja Matildan (Mathildedal) puolivälissä Teijonselälle avautuvassa rinteessä Teijontien
luoteispuolella. Asemakaavalla kehitetään Meri-Teijon urheilu- ja virkistyspalveluiden alueita sekä muun
muassa osoitetaan vapaa-ajankeskukseen liittyvää vakituista ja loma-asumista.

Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mistä johtuen maakuntakaava ohjaa
asemakaavoitusta.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu virkistysalueeksi V ja osittain maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M.
Kaavaluonnosvaiheessa 22.10.2012 maankäyttöjaosto on lausunut seuraavasti:
”Asemakaavalla tavoitellaan Teijon vapaa-ajankeskuksen kehittämistä paitsi kannattavana ja
maakunnallisesti merkittävänä matkailukohteena myös uutena asuinalueena. Alue on nykyisellään profiloitunut vahvasti ympärivuotisia ja monipuolisia matkailu- ja virkistyspalveluita tarjoavana vapaa-ajankeskuksena. Asemakaavalla tavoitellaan asukasmäärän huomattavaa kasvua
ja majoitus- ja palvelutarjonnan lisäämistä.
Alueelle on tehty mielenkiintoisia tutkielmia alueen kehittämiseksi. Alueen osayleiskaavan laadinta on alkuvaiheessa eikä Teijo Mathildedalin alueen kokonaisvaltaista tarkastelua ole vielä
tehty. Nyt laadittavan asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tavoitteet ovat painottuneet
vahvasti ympärivuotisen ja vakituisen asumisen voimakkaaseen lisäämiseen Teijon vapaaajankeskuksen lähiympäristössä. Tämä on myös selkeä muutos verrattuna alueelle tehtyihin
alustaviin maankäytön kehityskuviin, joissa painopiste oli majoitus- ja vapaa-ajanasumisen lisäämisessä.
Varsinais-Suomen liitto toteaa, että osayleiskaavoituksessa tehtävät alueen kokonaismitoitustarkastelut ovat hyvä työkalu kokonaiskuvan muodostamisessa. Alueen kehittämisessä tulisi
varmistaa nykyisten Teijon taajama-alueen ja Mathildedalin kylä-alueen elinvoimaisuuden vahvistaminen ympärivuotisena asuinpaikkana ja näiden palveluiden turvaaminen. Eheän ja tiiviin
yhdyskuntarakenteen edellytykset täyttävät ympärivuotisen asumisen laajentamismahdollisuudet tulee tutkia koko osayleiskaavoitettavan alueen osalta ja tehdä ratkaisuja laajentumisalueiden suunnasta ja mitoituksesta kun suunnitelmien vaikutukset yhdyskuntarakenteen eheyteen
ovat arvioitavissa. Laajentumissuuntatarkastelujen lisäksi tarvitaan myös vaihtoehtoisia selvityksiä olemassa olevan taajama- ja kylärakenteen tiivistämismahdollisuuksista.
Varsinais-Suomen liitto esittääkin, että Ruukinrinteen asemakaavan laadinnassa keskitytään
ensisijaisesti vapaa-ajankeskuksen majoitus- ja loma-asumisen mahdollisuuksien lisäämiseen.
Pysyvän asumisen tonttien kysynnän ja tarjonnan välillä tulee olla realistinen suhde ja näiden
mahdollisuuksien tutkimista lomakeskuksen yhteyteen on luontevaa jatkaa osayleiskaavan kokonaismitoitustarkastelun ja sen pohjalta tehtävien vaikutusten arviointien valmistuttua.”
Luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaavaluonnosta on tarkistettu mm. asuinalueiden muodon, käyttötarkoitusten ja määräysten osalta. Lausuntojen perusteella on erityisesti laskettelurinteen puoleisella
osalla painotettu selvemmin vapaa-ajanasumisen varauksia.
Salon Ruukinrinteen asemakaavamuutosehdotuksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa

Sivu 15
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MAANK: 8/2014

http://kartta.lounaispaikka.fi/link/wx
Valmistelija

KÄ/en

Ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää antaa Salon Ruukinrinteen asemakaavamuutosehdotuksesta seuraavan
lausunnon:
Varsinais-Suomen liitto toteaa, että kaavaan on tehty tarkistuksia liittyen edellisellä lausuntokierroksella
esiin nostettuihin seikkoihin. Teijon taajama-alueen ja Matildan kyläalueen osayleiskaavoitus ei toisaalta
ole edennyt, eikä yleiskaavoituksella ratkaistavaa ja perusteltavaa kokonaiskuvaa alueen laajentumissuunnista sekä toisaalta taajama- ja kyläalueiden tiivistämisestä ole käytettävissä.
Kaavaehdotuksessa on päädytty esittämään osan pysyvään asumiseen tarkoitettujen kortteleiden (AO)
muuttamista loma-asumiseen tarkoitetuiksi korttelialueiksi. Määrällisesti tonttitarjonta on pysynyt samana.
Kaava-aineistossa perustellaan rakentamista sillä, että majoitus-, loma-asunto- ja asuntokortteleiden
tarkoituksena on ennen kaikkea tarjota seudun virkistyspalvelujen käyttäjille erilaisia asumisen ja majoittumisen vaihtoehtoja sekä tukea myös Teijon laajojen ulkoilu- ja retkeilyalueiden käyttöä ja saavutettavuutta.
Varsinais-Suomen liitto yhtyy kaava-aineiston perusteluihin siitä, että kaavoitettava alue on aktiivisten
virkistystoimintamuotojen aluetta ja että alueelle rakennettavat ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut
asunnot tukevat tämän kaltaisia virkistys- ja matkailutoimintoja sekä voivat olla luonteva osa maakuntakaavassa esitettyä virkistysaluevarausta. Alueen muodostumiselle selkeämmin ja näkyvämmin matkailun maakunnallisesti ja mahdollisesti valtakunnallisestikin vetovoimaiseksi keskukseksi on edellytyksiä
erityisesti Teijon kansallispuistohankkeen toteutuessa. Matkailukeskuksen tarjotessa hyvää palvelutasoa on alueelle mahdollista saada selkeää synergiaetua monipuolisesta tarjonnasta.
Rakentamisen määrän ja luonteen tulee viestittää erityisesti matkailukeskuksen palvelutason kohottamisesta sekä profiilin nostamisesta ja tukea erityisesti tätä osa-aluetta. Varsinais-Suomen liitto näkee, että
kaava-alueen rakentamista ei tule nähdä Teijon taajaman tai Matildan kylän laajentumisalueena, vaan
matkailualueena, joka mahdollistaa myös ympärivuotista asumista.
Varsinais-Suomen liitto kannustaa kaupunkia edistämään alueen osayleiskaavoitusta ja taajama- ja kyläalueiden kehittämistä, sekä käsittelemään Teijon matkailukeskusta maakunnallisena vetovoimaisena
matkailukohteena, jonka lisäarvo on tuottaa palveluita myös alueen asukkaille. Tämä edellyttää virkistysalueiden ja -reittien huolellista suunnittelua ja toteutusta jo alueen rakentamisen alkuvaiheessa.
Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
Lausunto lähetetään: Salon kaupunki, kaupunginhallitus
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh. 044 030 4071, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Sivu 16
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MAANK: 23/2014

Sivu 17

LAUSUNTO SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖSUOJELUYKSIKÖLLE MARKETTA JA ESA RAITASEN
SUUNNITELLUSTA MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA (M23/21.2.2014)
Asia

Salon kaupungin ympäristösuojeluyksikkö on pyytänyt 19.2.2014 lausuntoa Marketta ja Esa Raitasen Kiikalan Nummen (1:111) ja Nummelan (1:67) tilojen sora-alueen maa-aineslupahakemuksesta 19.4.2014 mennessä.
Maa-aineslupahakemuksessa haetaan lupaa 23 300 m3 maa-ainesten ottamiseen 10 vuoden ajaksi, vuosittaisen ottomäärän ollessa noin 2 000–3 000 m3. Hakemuksessa esitetylle alueelle on aiemmin myönnetty
maa-aineslupa, jonka voimassaolo on päättynyt kiinteistön 1:111 osalta helmikuussa 2012 ja kiinteistön
1:67 maisemointiluvan osalta lokakuussa 2007.
Suunniteltu ottoalue sijaitsee Hautainkrottien II-luokan pohjavesialueella. Suunnitellun alimman ottotason ja
pohjaveden pinnan väliin jää ottosuunnitelman mukaan noin neljän metrin paksuinen suojakerros. Nyt
suunnitellulla ottotoiminnalla otetaan maa-aineksia siten, että olemassa maa-ainesten ottoalue maisemoidaan viereisellä kiinteistöllä olevaan sora-alueeseen kuoppien välisen rajakangas poistamalla. Suunnitellulla ottotoiminta-alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.
Maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M) ja maakuntakaavaan merkitylle
pohjavesialueelle (pv). Alueella on myös arvokkaan geologisen alueen (ge) rajaus. Suunniteltu ottotoiminta
sijoittuu ge-merkinnän rajalle siten, että kiinteistö 1:111 sijaitsee rajauksen alueella ja kiinteistö 1:67 rajauksen ulkopuolella.
Suunnitellun maa-ainesten ottopaikan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa:
http://kartta.lounaispaikka.fi/link/x0

Valmistelija

AK/en

Ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää antaa Marketta ja Esa Raitasen suunnitellusta maa-aineslupahakemuksesta
seuraavan lausunnon:
Maa-aineslupahakemuksen tarkoituksena on ottaa vähäisessä määrin maa-aineksia kahden erillisen soranottoalueen rajakankaasta siten, että maisemointi tulee suoritettua alueen geologisiin piirteisiin soveltuvalla tavalla. Vaikka alue sijaitsee geologisesti arvokkaalla (ge) alueella, voidaan suunniteltua ottotoimintaa pitää geologisia arvoja turvaavina. Luvan myöntämistä tukee erityisesti se, ettei maa-ainestenotto kohdistu
olemassa olevaa sora-aluetta laajemmalle alueelle, kuopan syventämiseen kohdistuva ottotoiminta on
mahdollisimman vähäistä ja kokonaissoranottomäärä on hyvin vähäinen. Kiinteistöjen välille tehty rajasopimus mahdollistaa maisemoivan oton suorittamisen niiden alueella. Koska hakemuksessa esitetty lupa-aika
on hyvin pitkä suhteutettuna ottomääriin, tulee erityistä huomiota kiinnittää maisemointivelvoitteiden täyttymiseen molempien kiinteistöjen osalta.
Maankäyttöjaosto puoltaa maa-ainesluvan myöntämistä hakemuksessa esitetyllä tavalla.
Lausunto lähetetään: Salon kaupunki, ympäristönsuojelu
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap, puh. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAANK: 31/2014

Sivu 18

LAUSUNTO SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖSUOJELUYKSIKÖLLE JARI LAIHON LAHNAJÄRVEN SORA-ALUEELLE
SUUNNITELLUSTA MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA (M31/6.3.2014)
Asia

Salon kaupungin ympäristösuojeluyksikkö on pyytänyt 3.3.2014 lausuntoa Jari Laihon Lahnajärven soraalueen maa-aineslupahakemuksesta 3.5.2014 mennessä.
Maa-aineslupahakemuksessa haetaan lupaa 250 000 m3 maa-ainesten, pääasiassa soran ja hiekan, ottamiseen 10 vuoden ajaksi, vuosittaisen ottomäärän ollessa noin 25 000 m3. Hakemuksessa esitetylle alueelle on aiemmin myönnetty maa-aineslupa, jonka voimassaolo on päättynyt joulukuussa 2013.
Suunniteltu ottoalue sijaitsee Kukinhuoneenharjun I-luokan pohjavesialueella. Suunnitellun alimman ottotason ja pohjaveden pinnan väliin jää ottosuunnitelman mukaan noin viiden metrin paksuinen suojakerros. Nyt
suunnitellulla ottotoiminnalla otetaan maa-aineksia siten, että vanhan, 1950-luvulta asti käytössä olleen soranottoalueen maisemointi saadaan suoritettua loppuun. Pääasiassa aineksia otetaan sora-alueen jyrkistä
reunamista siten, että lopputilanteessa luiskat ovat maisemoitu kaltevuuteen 1:3.
Lähimmät loma-asutuskäytössä olevat kiinteistöt sijaitsevat 100 ja 200 metrin etäisyydellä sora-alueesta ja
lähin vakituisesti asuttu kiinteistö 800 metrin etäisyydellä. Sora-alue rajoittuu 10 metrin suojavyöhykkeellä
olemassa olevaa kaavaan.
Maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M) ja maakuntakaavaan merkitylle
pohjavesialueelle (pv). Hankealueen pohjoispuolelle on merkitty ulkoilureitti.
Suunnitellun maa-ainesten ottopaikan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa
http://kartta.lounaispaikka.fi/link/x1

Valmistelija

AK/en

Ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää antaa Jari Laihon Lahnajärven sora-alueen maa-aineslupahakemuksesta seuraavan lausunnon:
Maa-aineslupahakemuksessa esitetyllä tavalla, pitkään avoinna ja käytössä olleen soranottoalueen maisemointi tulee suorittaa valmiiksi. Maankäyttöjaosto pitää esitettyä suunnitelmaa maisemoinnin osalta hyvänä
ja kattavana. Soranottoalueiden kunnostustarpeen ja jälkihoitoluokitteluhankkeen (SOKKA) kartoitusten yhteydessä alueen on todettu mahdollisesti soveltuvan paahdeympäristöksi. Alueen maisemoinnin osalta, voisi ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksiköltä pyytää arviota tarpeesta suorittaa maisemointi siten, että alueelle muodostuisi paahdeympäristöksi soveltuvia osa-alueita.
Ottosuunnitelmassa on alueen todettu rajoittuvan kaavoitettuun alueeseen. Hakemusasiakirjoissa ei kuitenkaan ole tuotu esille tarkentavia tietoja alueen kaavatasosta tai alueen välittömään läheisyyteen rajoittuvien
merkintöjen vaikutuksista maa-ainesten ottoon. Olemassa olevan kuntakaavan vaikutus tulee selvittää ennen maa-ainesluvan myöntämistä.
Maankäyttöjaosto puoltaa maa-ainesluvan myöntämistä hakemuksessa esitetyllä tavalla.
Lausunto lähetetään: Salon kaupunki, ympäristönsuojelu
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap, puh. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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Sivu 19

VARSINAIS-SUOMEN KESKUSVERKKOSELVITYS (M43/25.3.2014)
Asia

Varsinais-Suomen liiton viraston omana työnä on laadittu maakunnan suunnittelua palvelevaa keskusverkkoselvitystä. Työ perustuu Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen ruutupohjaiseen YKRtietojärjestelmään.
Keskusverkkotyössä selvitetään Varsinais-Suomen monikeskuksisen kunta/kaupunki-, alakeskus- ja kylätaajamien nykyrakenne ja vuosien 1980–2010 kehitys. Työssä tarkastellaan maakuntaa kokonaisuutena ilman kuntarajoja.
Keskusverkkotyössä hahmotetaan keskusten suhteet toisiinsa sijainnin, väestön, työpaikkojen, rakennuskannan, palveluiden ja asioinnin näkökulmasta. Työn tuloksena syntyy erilaisia keskusten ominaisuuksiin
perustuvia, uusia luokitteluja, joissa keskuksille annetaan niiden todellista luonnetta kuvaavia määritteitä kuten esim. asuintaajama tai palvelutaajama.
Keskusverkkoselvitykseen liittyen liitossa on yhteistyössä kuntien kanssa kerätty kattavat tiedot maakunnan
palveluista. Palvelutiedot on koottu tietokantaan, joka on kaikkien saatavilla muun muassa Lounaispaikan
karttapalvelusta. Aineistoista on laadittu mm. palveluiden saavutettavuustarkasteluja.
- Alakoulujen saavutettavuus: http://kartta.lounaispaikka.fi/link/x2
Erikoissuunnittelija Antti Vasanen ja maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö esittelevät keskusverkkotyön tuloksia
kokouksessa.

Valmistelija

HS/en

Ehdotus

Maankäyttöjaosto merkitsee tiedoksi Varsinais-Suomen keskusverkkoselvityksen laatimisvaiheen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh. 044 030 4071, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
erikoissuunnittelija Antti Vasanen, puh. 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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Sivu 20

LAUSUNTOPYYNNÖT, JOTKA EIVÄT ANNA AIHETTA VARSINAIS-SUOMEN LIITON LAUSUNNON ANTAMISEEN
Asia

1. Liikenne- ja viestintäministeriö: Laajakaistatukilain muuttaminen (M22/20.2.2014)
2. Maskun kunta: Takapaltan asemakaavan muutos/Ruutontie; ehdotusvaihe (M20/14.2.2014)
3. Naantalin kaupunki: Luolalan osakorttelin 4 asemakaavan muutos ja tonttijako (26/27.2.2014)
4. Paimion kaupunki: Juliuksentien asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnos (M 24/25.2.2014)
5. Paraisten kaupunki: Söderbyn kaupunginosan korttelin 23 tontin 1 asemakaavamuutos (M36/17.3.2014)
6. Paraisten kaupunki: Stormälön - Lillmälön rantaosayleiskaavan muutos (M37/17.3.2014)
7. Paraisten kaupunki: Nauvon rantaosayleiskaavan muutos (M38/17.3.2014)
8. Pirkanmaan liitto: Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian luonnos (M 27/3.3.2014)
9. Pöytyän kunta: Kalikan alueen kortteli 5 asemakaavan muutos (M25/5.3.2014)
10. Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue; Tiesuunnitelmat:
- Maantien 192 (Kustavintie) parantaminen rakentamalla kiertoliittymä Seikeläntie (Mt 1893) liittymään,
Masku. (M21/19.2.2014)
- Maantien 1821 (Kakskerrantie) parantaminen Friskalan mutkan kohdalla, Turku (M33/7.3.2014)

Ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää, että ao. tahoille ilmoitetaan, että liitto ei anna em. asioista lausuntoa, koska liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai
muun suunnittelun kanssa.

Valmistelu

KÄ/TJ/LN/AK/LL/en
Tieto lähetetään: 1. kirjaamo@lvm.fi, 2. Maskun kunnanhallitus, 3. Naantalin kaupunginhallitus, 4. Paimion
kaupunginhallitus, 5.–7. Pargas stad, planläggningsenheten, 8. pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi, 9. Pöytyän
kunta, 10. Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue,
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY -keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 45, MAANKJ 31.3.2014 8:15
MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Päätös

Muita asioita ei ollut.
_____
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§ 46, MAANKJ 31.3.2014 8:15
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 08:55.
_____
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