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Maankäyttöjaosto Pöytäkirja 1/2021
KOKOUSAIKA 15.03.2021 klo 10.00 – 11.12
KOKOUSPAIKKA Sähköinen kokous
PYKÄLÄT § 1-10 Sivut

SAAPUVILLA Rantasaari Juha, pj.
Halkilahti Jaakko
Heinonen Marko, vpj.
Lehtinen Riitta
Lindqvist Emma
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari (10.04 alkaen)

LÄSNÄOLO- JA
PUHEOIKEUDELLA

Pilpola Juhani maakuntahallituksen jäsen

ESITTELIJÄ Saarento Heikki suunnittelujohtaja

SIHTEERI Mäkynen Heli suunnitteluassistentti

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Kanerva Ilkka
Kurvinen Jani

maakuntahallituksen puheenjohtaja
maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja

VALMISTELIJAT Juvonen Timo
Klap Aleksis
Mamia Virpi
Mäki-Arvela Noora

erikoissuunnittelija
erikoissuunnittelija
maakunta-arkkitehti
erikoissuunnittelija

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS § 1

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS § 2

ALLEKIRJOITUKSET § 1-10

Juha Rantasaari
puheenjohtaja

Heli Mäkynen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Maakuntavirasto
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KOKOUKSEN AVAUS JA SEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus Maankäyttöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____
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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 allekirjoit-
taa 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 jäl-
keen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla suunnittelujohtajalle ja pöytäkirjanpitäjälle pöytäkirjan hyväksymi-
sestään.
3. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja
allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 120 §:n mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

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

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus Maankäyttöjaoston seuraava kokous on 29.3.2021 klo 8.15.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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LAUSUNTOTILANNE 9.3.2021

Asia
Nro Pvm Pyytäjä Valm. Asia Käsittely Määräa. Huom.
190 18.12.2020 Pöytyän kunta HS Pöytyän Pajamäen alueen

asemakaavanmuutos ja laa-
jennus

Mj.
15.3.2021

27.1.2020 Ei lausuta /HS

1 8.1.2021 Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus

TJ, JL,
JT

Ehdotus Kokemäenjoen-
Saaristomeren-Selkämeren
vesienhoitoalueen vesienhoi-
tosuunnitelmaksi vuosiksi
2022-2027

Mj.
29.3.2021

14.5.2021

2 8.1.2021 ELY-keskus TJ Ehdotus Turun rannikkoalu-
een tulvariskien hallintasuun-
nitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Mj.
29.3.2021

14.5.2021

3 8.1.2021 ELY-keskus TJ Ehdotus Kokemäenjoen vesis-
tön tulvariskien hallintasuunni-
telmaksi vuosiksi 2022-2027

Mj.
29.3.2021

14.5.2021

4 11.1.2021 Ahvenanmaan maa-
kuntahallitus

TJ Vesienhoidon toimenpide-
suunnitelma

Mj.
29.3.2021

22.6.2021

7 15.1.2021 ELY-keskus NM-A Tiesuunnitelma maantien 189
parantamiseksi rakentamalla
kiertoliittymä "Aurinkotuuli"-
kadun kohdalle Naantalissa

Mj.
15.3.2021

28.2.2021 Ei lausuta/NMA

9 18.1.2021 Loimaan kaupunki HS Mäenpään asuinalueen laa-
jennuksen asemakaava

Mj.
15.3.2021

19.2.2021 ei lausuta /HS

10 18.1.2021 Naantalin kaupunki HS Naantalin Vennanpaltan ranta-
asemakaava

Mj.
15.3.2021

24.2.2021 ei lausuta /HS

11 19.1.2021 ELY-keskus NM-A Tiesuunnitelma Valtatien 9
parantamiseksi välillä Liedon
asema - kantatie 41 liittymä,
Lieto ja Aura

15.4.2021

12 21.1.2021 Pöytyän kunta HS Pöytyän Kyrön taajaman kort-
telien 9 ja 13 asemakaavan-
muutos

Mj.
15.3.2021

24.2.2021 ei lausuta /HS

13 21.1.2021 Paraisten kaupunki HS Paraisten Lehtiniemen kau-
punginosan korttelin 1 vaihe-
asemakaava

Mj.
15.3.2021

28.2.2021 ei lausuta /HS

16 28.1.2021 Laitilan kaupunki HS,
NM-A

Laitilan vt8 pohjoisen risteyk-
sen asemakaavanmuutos

Mj.
15.3.2021

1.3.2021 ei lausuta /HS

18 29.1.2021 Kemiönsaaren kunta HS Kemiönsaaren Santasaari-
Grängnäs ranta-asemakaavan
muutos 2:n

Mj.
15.3.2021

26.2.2021 ei lausuta /HS

19 29.1.2021 Kemiönsaaren kunta HS Kemiönsaaren Santasaaren
ranta-asemakaavanmuutos ja
laajennus 3:n luonnos

Mj.
15.3.2021

26.2.2021 ei lausuta /HS

20 29.1.2021 Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö

VM Työryhmän ehdotus arkkiteh-
tuuripoliittiseksi ohjelmaksi

Mj.
15.3.2021

15.3.2021

21 1.2.2021 Ympäristöministeriö TJ Ruotsin meriympäristön toi-
menpideohjelmaehdotus ja
sen ympäristöselostus

Mh.
29.3.2021

12.4.2021
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22 3.2.2021 Liikenne- ja viestin-
täministeriö

AK Taajuusasetuksen muuttami-
nen

Mj.
15.3.2021

24.2.2021 Ei lausuta/AK

23 3.2.2021 Salon kaupunki HS Hirsjärvi-Sammalon ranta-
asemakaavanmuutos

Mj.
15.3.2021

16.3.2021 ei lausuta /HS

27 9.2.2021 Kustavin kunta HS Kustavin Kluuskerin ranta-
asemakaavan muutosluonnos

Mj.
15.3.2021

11.3.2021 ei lausuta /HS

28 10.2.2021 ELY-keskus TJ Ehdotus Suomen merenhoito-
suunnitelman toimenpideoh-
jelmaksi vuosille 2022-2027

Mj.
29.3.2021

14.5.2021

29 10.2.2021 Paraisten kaupunki VM Paraisten "Norra Famnen"
asemakaavamuutos

Mj.
15.3.2021

21.3.2021 ei lausuta /VM

30 11.2.2021 ELY-keskus HS,
VM

Salon Kirjakkalan ruukin ra-
kennusten rakennussuojelu-
asia

Mj.
29.3.2021

15.3.2021

35 17.2.2021 Salon kaupunki VM Salon Hajalan kyläyleiskaava Mj.
29.3.2021

30.3.2021

37 18.2.2021 Turun kaupunki VM Turun Merilinjan asemakaa-
vanmuutos

Mj.
15.3.2021

16.3.2021 ei lausuta / VM

38 18.2.2021 Laitilan kaupunki VM Laitilan Koveronnummen
teollisuusalueen asemakaa-
van muutos

Mj.
15.3.2021

23.3.2021 ei lausuta / VM

39 23.2.2021 Paimion kaupunki VM Paimion Urheilupuiston ase-
makaavanmuutos

Mj.
15.3.2021

30.3.2021 ei lausuta / VM

40 25.2.2021 Pöytyän kunta HS Pöytyän Mustankallion ranta-
asemakaava

7.4.2021

41 25.2.2021 Liikenne- ja viestin-
täministeriö

NM-A Liikennejärjestelmäanalyysin
ja valtakunnallisen ljs:n tavoit-
teiden seurannan kehittämi-
nen

Mh.
29.3.2021

29.3.2021

43 2.3.2021 ELY-keskus AK Biopir Oy:n Vehmaan biokaa-
sulaitoksen laajentamishank-
keen YVA-menettelyn sovel-
tamistarve

Mj.
29.3.2021

26.3.2021

45 5.3.2021 Liikenne- ja viestin-
täministeriö

NM-A Luonnos hallituksen esi-
tykseksi liikennejärjestelmästä
ja maanteistä annetun lain ja
ratalain muuttamisesta

Mj.
15.3.2021

16.4.2021 Ei lausuta/NMA

46 8.3.2021 Taivassalon kunta HS Taivassalon Keräsaari II ranta-
asemakaavanmuutosluonnos

9.4.2021

Valmistelija HM

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon lausuntotilanteesta

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja suunnitteluassistentti Heli Mäkynen, p. 044 974 0673, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Asia Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelussa on edetty hyväksymis-
vaiheeseen. Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa käsitellään maakunnan
kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit sovittaen ne yhteen
luonnonarvojen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämistarpeiden kanssa. Vaihemaakuntakaavalla tarkiste-
taan ja täydennetään voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa. Tarkistuksella pyritään myös muutta-
maan maakuntakaavan sisältöä ja näkökulmaa aiempaa strategisemmaksi.

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan laadinta käynnistyi Varsinais-Suomen
maakuntavaltuusto kokouksessaan 7.12.2015 tekemällä päätöksellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kuulutettiin keväällä 2016. Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §) oli keväällä 2018. Lausun-
toja ja mielipiteitä saatiin yhteensä 53 kpl.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot talvella 2020 (MRA 13 §). Lausuntoja saatiin 36 kpl. Kaavaehdo-
tus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) alkusyksyllä 2020. Muistutuksia jätettiin 45 kpl. Kaava-asiakirjoihin on
tehty hyväksyttyihin vastineisiin kirjatut ja hallituksen kokouksessa 21.12.2020 päättämät korjaukset. Tehdyt
muutokset ovat vähäisä eivätkä edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

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, kuulutuspäätös kaavan vireille tulosta
MKJ  6.2.2018  Valmisteluvaiheen kuuleminen
MH 19.3.2018  Valmisteluvaiheen kuuleminen (26.3.–27.4.2018)
MKJ 8.6.2018  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
MKJ  4.3.2019 Kaavaehdotuksen valmisteluvaihe
MH  20.1.2020 Lausuntojen pyytäminen kaavaehdotuksesta (5.2.–6.3.2020)
MKJ  20.4.2020 Saadut lausunnot ja niihin laadittu yleisvastine
MKJ 10.6.2020 Lausuntokohtaiset vastineet ja kaavaehdotukseen tehtävät korjaukset
MH 24.8.200 Kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville (3.9.–2.10.2020)
MKJ 30.1.2020 Kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja niihin laaditut vastineet
MH 21.12.2020 Kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja niihin laaditut vastineet

Viranomaisneuvottelut (MRL 66 §, MRA 11 §) pidettiin 21.6.2016 ja 7.4.2020.

Kaavaratkaisua, -prosessia sekä vuorovaikutteisessa valmistelussa mukana ollutta PALO-hanketta (PALO
= osallistuminen ja vuorovaikutus pitkäjänteisessä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa) käsiteltiin
maakuntahallituksen iltakoulussa 9.1.2021.

Asia esitellään kokouksessa. Vaihemaakuntakaavan sisällön ja prosessin laajempi esittelyteksti liitetään
maakuntavaltuuston esityslistalle.

Oheismateriaali Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus, kaavamer-
kinnät ja -määräykset sekä kaavakortit ovat ladattavissa liiton extranetistä:
http://www.varsinais-suomi.fi/kirjaudu

Vaihemaakuntakaavan digitaalinen kartta-aineisto on katsottavissa karttapalvelussa:
https://vsl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3e13ce40934f4dd793262f9e3f0501c5

Lisätietoa kaavan valmistelusta ja laadituista selvityksistä:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-
kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava

Valmistelija HS/AK/hm
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Ehdotus Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää

1. esittää maakuntahallitukselle, että se hyväksyy Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihe-
maakuntakaavaehdotuksen ja toimittaa kaavaehdotuksen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttä-
väksi.

2. valtuuttaa viraston tekemään kaava-asiakirjojen tarvittavan teknisen viimeistelyn.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi,
erikoissuunnittelija Aleksis Klap, p. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO OKM TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA ARKKITEHTUURIPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI

Asia Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö pyytävät lausuntoa työryhmän ehdotuksesta Suomen
uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän, jonka tehtävänä on ollut
laatia ehdotus Suomen uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi eli apoliksi. Edellinen valtakunnallisen
tason arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on vuodelta 1998. Ohjelmatyötä on tehty paikallisella tasolla tämän
jälkeen, mutta valtakunnallista ohjelmaa ei ole päivitetty yli 20 vuoteen.

Työryhmän tehtävänä on ollut määritellä arkkitehtuuripolitiikan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet ottaen
huomioon edellisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jälkeen tapahtunut kehitys, tulevaisuuteen vaikuttavat
muutosvoimat ja muutosvauhdin nopeutuminen sekä mahdollisuudet arkkitehtuurin keinoin ratkoa yhteis-
kunnallisia haasteita. Ohjelmaehdotuksen tavoitetila on asetettu vuoteen 2035.

Kestävä kehitys ekologisena, sosiaalisena, taloudellisena ja kulttuurisena kestävyytenä on Apoli2020-
ohjelmaehdotuksen ytimessä. Tähän viitaten raportille on annettu otsikko ”Kohti kestävää arkkitehtuuria”.
Työskentelyn näkökulmina ovat olleet ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja elinkaa-
riajattelu, hyvinvointi ja terveys, yhdenvertaisuus ja osallisuus, digitalisaatio, uudet teknologiat ja innovatiivi-
suus, väestökehitys, aluekehitys ja muuttoliikkeet, suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuus, kilpailukyky ja
vienti, kulttuuriperintö ja -matkailu, arkkitehtuurikasvatus ja -koulutus sekä rakennetun ympäristön tutkimus.

Apoli2020:n tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään vahvistamaan rakennettuun ympäristöön vaikuttavien toimi-
joiden keskinäistä yhteistyötä. Kaikkien rakentamisprosessien osapuolten yhteistyötä tarvitaan luomaan
Suomeen rakennuskulttuuria, joka vahvistaa taloutta kestävästi, tarjoaa ratkaisuja kansainvälisiin kysymyk-
siin ja antaa mahdollisuuksia jokaiselle ihmiselle elää hyvässä ja miellyttävässä ympäristössä.

https://minedu.fi/arkkitehtuuripoliittinen-ohjelma - Arkkitehtuuripolittisen ohjelman hankesivu
https://minedu.fi/sv/apoli20201 - Projektsidan för det arkitekturpolitiska programmet

Lausunnonantajia pyydetään antamaan yleisiä kommentteja sekä kommentteja työryhmän tekemistä toi-
menpide-ehdotuksista. Lisäksi lausunnonantajia pyydetään ilmaisemaan valmiutensa osallistua tietyn toi-
menpiteen toteuttamiseen.

Lausunnot pyydetään antamaan ajalla 1.2.-15.3.2021 lausuntopalvelu.fi -sivun kautta.

Valmistelija VM/hm

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää antaa työryhmän ehdotuksesta Suomen uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjel-
maksi seuraavan lausunnon:

Varsinais-Suomen liitto katsoo, että työryhmän laatima ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi
Suomelle on korkeatasoisella osaamisella laadittu, sisällöltään kattava asiakirja (jäljempänä Apoli2020).
Apoli2020 ottaa monipuolisesti huomioon rakennettuun ympäristöön liittyviä ilmiöitä ja niiden vaikutuksia tu-
levaisuuteen.

Arkkitehtuurin luonne kaikkia tieteenaloja yhdistävänä tieteenalana ja arkkitehtikoulutuksen saaneiden am-
mattilaisten monitasoinen osaaminen kompleksisten kysymysten ratkaisemisessa nousee ohjelmaehdotuk-
sessa esiin tulevaisuuden haasteiden kannalta merkittävänä.  On tärkeää, että valtakunnan tasoinen arkki-
tehtuuripoliittinen ohjelma korostaa arkkitehtuuria ja rakentamista konkreettisten asioiden rinnalla vaikutta-
vana tekijänä ihmisen elinympäristön laajuus, asioiden kytkeytyneisyys ja kokonaisvaltaisuus huomioiden.
Erityisen merkittävänä Apoli2020-ehdotuksessa Varsinais-Suomen liitto pitää sitä, että ohjelma ohjaa ajatte-
lemaan rakennettua ympäristöä osana ekosysteemiä biosentrisyyden periaatteiden mukaisesti. Tämä aihe
ansaitsi liiton mielestä esitettyä laveammin tilaa ohjelmassa.

Koska ehdotus on järjestyksessä toinen valtakunnallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, olisi maakuntata-
soisen toimijan näkökulmasta hyödyllistä löytää asiakirjasta tarkempaa raportointia ensimmäisen ohjelman
vaikutuksista Suomessa.  Vuoden 1998 julkaistun ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jälkeen on
eripuolilla Suomea laadittu paikallisia ja alueellisia ohjelmia. Kehitysehdotuksena Apoli2020-raporttiin Varsi-
nais-Suomen liitto esittää, että ohjelman liitteenä julkaistaisiin listaus kaikista paikallisella tasolla vaikuttavis-
ta arkkitehtuuripoliittisista ohjelmista Suomessa.
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Varsinais-Suomen tuorein arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on Uudessakaupungissa (2020). Turun arkkiteh-
tuuripoliittinen ohjelma on hyväksytty 2009 osana kulttuuripääkaupunki 2011 -hanketta. Varsinais-Suomen
maakuntatasoinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on vuodelta 2006. Valtakunnantason ohjelman ajanmu-
kaistaminen toiminee herätteenä paikallistason ohjelmien ajantasaisuuden tarkistamiseen.

Apoli2020-raportti on rakenteeltaan selkeä ja helppolukuinen. Käsitellyt asiat on johdonmukaisesti jaettu vii-
teen eri teemaan. Kaikissa teemoissa on esitetty teeman mukainen visio ohjelman tavoitevuodelle 2035 se-
kä yksilöityjä toimenpiteitä ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lausunnonantajia on pyydetty antamaan näkemyksiä omasta roolistaan Apoli2020:n toteuttamisessa. Var-
sinais-Suomen liitto löytää ohjelmaehdotuksen toimenpiteistä toiminnalleen sopivia kohtia osallistua Apo-
li2020 toteuttamiseen ainakin seuraavista esityksistä:

Luku I toimenpide B: Ilmasto- ja biodiversiteettitietoista maankäyttöä tuetaan.
Luku I toimenpide C: Vähähiilisyys ja kiertotalous kytketään entistä vahvemmin osaksi yhdyskun-
tasuunnittelua myös aluetasolla.
Luku II toimenpide D: Edistetään tietoisuutta rakennetun ympäristön hyvinvointi- ja terveysvaiku-
tuksista.
Luku III toimenpide D: Vahvistetaan digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämistä rakennetun
ympäristön kehittämisessä maakuntatasolla.
Luku III toimenpide E: Vahvistetaan Suomen vetovoimaa arkkitehtuurimatkailukohteena.
Luku IV toimenpide B: Tuetaan arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristön vaikutusta alueellisen identi-
teetin vahvistamisessa.
Luku V toimenpide E: Edistetään hankkeita, millä voidaan vahvistaa arkkitehtuuri- ja muotoilu-
kasvatuksen roolia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä.

Ymmärrettävän tiedon jako rakennettuun ympäristöön liittyvien prosessien osalta sekä käyttäjien ympäris-
tönlukutaito ovat avainrooleissa jatkuvasti urbanisoituvan yhteiskunnan kestävyyden haasteiden ratkaisemi-
sessa.

Lausunto lähetetään: lausuntopalvelu.fi
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja maakunta-arkkitehti Virpi Mamia, p. 040 631 2868, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTOPYYNNÖT, JOTKA EIVÄT ANNA AIHETTA VARSINAIS-SUOMEN LIITON LAUSUNNON ANTAMISEEN

Asia Varsinais-Suomen liitto ei anna seuraavista lausuntopyynnöistä lausuntoa, koska liitolla ei ole niistä huo-
mautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun
kanssa tai ne ovat merkitykseltään vähäisiä. Maakuntakaavan ja sen tavoitteiden toteutuminen MRL 32 §:n
mukaisesti on tästä huolimatta varmistettava.

1. ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 189 parantamiseksi rakentamalla kiertoliittymä "Aurinkotuuli"-
kadun kohdalle Naantalissa (M7/2021)
2. Kemiönsaaren kunta: Kemiönsaaren Santasaari-Grängnäs ranta-asemakaavan muutos 2:n (M18/2021)
3. Kemiönsaaren kunta: Kemiönsaaren Santasaaren ranta-asemakaavanmuutos ja laajennus 3:n luonnos
(M19/2021)
4. Kustavin kunta: Kustavin Kluuskerin ranta-asemakaavan muutosluonnos (M27/2021)
5. Laitilan kaupunki: Laitilan vt8 pohjoisen risteyksen asemakaavanmuutos (M16/2021)
6. Laitilan kaupunki: Laitilan Koveronnummen teollisuusalueen asemakaavan muutos (38/2021)
7. Liikenne- ja viestintäministeriö: Taajuusasetuksen muuttaminen (M22/2021)
8. Liikenne- ja viestintäministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä an-
netun lain ja ratalain muuttamisesta (M45/2021)
9. Loimaan kaupunki: Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava (M9/2021)
10. Naantalin kaupunki: Naantalin Vennanpaltan ranta-asemakaava (M10/2021)
11. Paimion kaupunki: Paimion Urheilupuiston asemakaavanmuutos (M39/2021)
12. Paraisten kaupunki: Paraisten Lehtiniemen kaupunginosan korttelin 1 vaiheasemakaava (M13/2021)
13. Paraisten kaupunki: Paraisten "Norra Famnen" asemakaavamuutos (M29/2021)
14. Pöytyän kunta: Pöytyän Pajamäen alueen asemakaavanmuutos ja laajennus (M190/2020)
15. Pöytyän kunta: Pöytyän Kyrön taajaman korttelien 9 ja 13 asemakaavanmuutos (M12/2021)
16. Salon kaupunki: Hirsjärvi-Sammalon ranta-asemakaavanmuutos (M23/2021)
17. Turun kaupunki: Turun Merilinjan asemakaavanmuutos (37/2021)

Valmistelija HS/AK/LN/VM/NM-A//TJ/hm

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää ilmoittaa em. tahoille, että liitto ei anna asioista lausuntoa.

Lähetetään: lausuntoa pyytäneiden kirjaamot
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAHDOLLISET MUUT ASIAT

Päätös Muita asioita ei ollut.
_____
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.
_____
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