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KOKOUKSEN AVAUS JA EHDOTUSSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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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 24.5.2021 klo 08.15.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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LAUSUNTOTILANNE 19.4.2021

Asia

Nro Pvm Pyytäjä Valm. Asia Käsittely Määräa. Huom.

171 24.11.2020 ELY-keskus NM-A Tiesuunnitelma E18 Turun
kehätien parantamiseksi
Raision keskustassa

Mj
26.4.2021

29.1.2021 Ei lausuta
/NMA

173 25.11.2020 ELY-keskus NM-A Tiesuunnitelma maantien
224 parantamiseksi raken-
tamalla kevyen liikenteen
väylä välille Opinahjontie-
Paarantie Salossa

Mj
26.4.2021

31.1.2021 Ei lausu-
ta/NMA

177 1.12.2020 ELY-keskus NM-A Tiesuunnitelma maantien
189 ja 1930 parantamiseksi
rakentamalla jalankulku- ja
pyöräilyväylä välille Virven-
tie-Meripirtintie Naantalissa

Mj
26.4.2021

26.2.2021 Ei lausu-
ta/NMA

178 2.12.2020 Uudenkaupungin
kaupunki

LN Uudenkaupungin Lepäisten
Heikkilän ranta-
asemakaavan muutosluon-
nos

Mj
26.4.2021

18.1.2021 Ei lausu-
ta/LN

1 8.1.2021 Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus

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

Mj.
26.4.2021

14.5.2021

2 8.1.2021 ELY-keskus TJ Ehdotus Turun rannikkoalu-
een tulvariskien hallinta-
suunnitelmaksi vuosiksi
2022-2027

Mj.
26.4.2021

14.5.2021

3 8.1.2021 ELY-keskus TJ Ehdotus Kokemäenjoen
vesistön tulvariskien hallinta-
suunnitelmaksi vuosiksi
2022-2027

Mj.
26.4.2021

14.5.2021 Ei lausuta
/TJ

4 11.1.2021 Ahvenanmaan maa-
kuntahallitus

TJ Vesienhoidon toimenpide-
suunnitelma

Mj.
26.4.2021

22.6.2021 Ei lausuta
/TJ

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

15.6.2021

21 1.2.2021 Ympäristöministeriö TJ Ruotsin meriympäristön
toimenpideohjelmaehdotus ja
sen ympäristöselostus

Sj.ilm.
29.3.2021

12.4.2021 Ei lausuta
/HS

28 10.2.2021 ELY-keskus TJ Ehdotus Suomen merenhoi-
tosuunnitelman toimenpide-
ohjelma vuosille 2022-2027

Mj.
26.4.2021

14.5.2021

30 11.2.2021 ELY-keskus HS Salon Kirjakkalan ruukin
rakennusten rakennussuoje-
luasia

Sj.ilm.
29.3.2021

15.3.2021 Ei lausuta
/HS
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35 17.2.2021 Salon kaupunki HS Salon Hajalan kyläyleiskaava Sj.
29.3.2021,
mj.
26.4.2021

30.3.2021

40 25.2.2021 Pöytyän kunta HS Pöytyän Mustankallion ranta-
asemakaava

Sj.ilm.
29.3.2021

7.4.2021 Ei lausuta
/HS

43 2.3.2021 ELY-keskus AK Biopir Oy:n Vehmaan bio-
kaasulaitoksen laajentamis-
hankkeen YVA-menettelyn
soveltamistarve

Sj.
29.3.2021,
mj.
26.4.2021

26.3.2021

45 5.3.2021 Liikenne- ja viestin-
täministeriö

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

Sj.ilm.
29.3.2021

16.4.2021 Ei lausuta/
NMA

46 8.3.2021 Taivassalon kunta HS Taivassalon Keräsaari II
ranta-
asemakaavanmuutosluonnos

Sj.ilm.
29.3.2021

9.4.2021 Ei lausuta
/HS

47 9.3.2021 Paraisten kaupunki VM Paraisten Norrbynrannan
Rantamäen asemakaavan-
luonnos

Mj.
26.4.2021

Ei lausuta
/VM

48 10.3.2021 Paraisten kaupunki HS Paraisten Kalkilan ranta-
asemakaavanluonnos

Sj.ilm.
29.3.2021

Ei lausuta
/HS

49 11.3.2021 Salon kaupunki HS Salon Armonlaakson ranta-
asemakaavanmuutos

Sj.ilm.
29.3.2021

19.4.2021 Ei lausuta
/HS

51 22.3.2021 Paimion kaupunki VM Paimion Tiilpruukintien ase-
makaavanmuutos

Sj.ilm.
29.3.2021

20.4.2021 Ei lausuta
/HS

52 22.3.2021 Salon kaupunki AK Saint-Gobain Finland Oy:n
maa-aineslupahakemus
Salon Kiikalan Saaren kylän
tiloilla Ojalannummi ja Hiek-
ka-alue

Mj.
26.4.2021

28.4.2021 Ei lausu-
ta/AK

53 29.3.2021 Salon kaupunki AK Infrapurku Oy:n ympäristö- ja
maa-aineslupahakemus
Salon Hajalan Sydänojantie
159:ssä

Mj.
26.4.2021

23.4.2021 Ei lausu-
ta/AK

54 29.3.2021 Sauvon kunta VM Ankkuritien asemakaavan-
luonnos

Mj.
26.4.2021

28.4.2021 Ei lausuta /
VM

55 1.4.2021 Ahvenanmaan maa-
kuntahallitus

TJ Kuuleminen merenhoidon
toimenpiteistä

26.8.2021

56 1.4.2021 Paraisten kaupunki VM Nauvon -Lövstrandintien
asemakaava- ja Suohaan
asemakaavanmuutosluonnos

Mj.
26.4.2021

3.5.2021 Ei lausuta /
VM

57 1.4.2021 Paraisten kaupunki VM Valoniemen kaupunginosan
luoteisosan asemakaava

Mj.
26.4.2021

3.5.2021 Ei lausuta
/HS

58 1.4.2021 Paraisten kaupunki HS Jermo-Kurun ranta-
asemakaavan osan muutos

Mj.
26.4.2021

3.5.2021 Ei lausuta
/HS
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59 8.4.2021 Vehmaan kunta TJ Vehmaan Vesi Oy:n vesilai-
toksen toiminta-alue

Mj.
26.4.2021

10.5.2021 Ei lausu-
ta/TJ

60 13.4.2021 Laitilan kaupunki VM Hartikkalan kortteleiden
5021, 5022 ja 5023 asema-
kaavan muutos

10.5.2021

61 14.4.2021 Maa- ja metsäta-
lousministeriö

TJ Luonnos asetukseksi tulva-
riskien hallinnasta annetun
asetuksen muuttamisesta

Mj.
26.4.2021

30.4.2021 Ei lausu-
ta/TJ

62 14.4.2021 Loimaan kaupunki VM Yrityspuiston ympäristön
asemakaavanmuutos

17.5.2021

64 19.4.2021 Paraisten kaupunki VM "Norra Famnen" -
asemakaavan päivitetty
ehdotus

24.5.2021

Valmistelija EM

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon lausuntotilanteesta

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja suunnitteluassistentti Erika Mäkeläinen, puh. 0400 600 288, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSELLE JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE EHDOTUKSESTA SUOMEN
MERENHOITOSUUNNITELMAN TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2022–2027 (M28/10.2.2021)

Asia Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa pyytää lausuntoa Suomen me-
renhoitosuunnitelman kolmannesta osasta: Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjel-
maksi vuosille 2022–2027. Kuuleminen alkoi 1.2.2021 ja päättyy 14.5.2021 kello 16.00

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
(1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu
Euroopan unionin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila
rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.

Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunni-
telman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018, ja    toinen osa Suo-
men merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020–2026 päivitettiin vuonna 2020. Nyt on käyn-
nissä suunnitelman kolmannen osan, toimenpideohjelman, päivittäminen. Tarkistettu merenhoitosuunnitel-
ma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Merenhoidon suunnittelun eteneminen ja suunnitelman kolme osaa.

Lausuntopalautteen toivotaan osoittavan ehdotuksessa Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjel-
maksi vuosille 2022–2027 olevia mahdollisia epäkohtia tai puutteita sekä myönteisiä seikkoja. Palautteesta
koostetaan tiivistelmä.

Toimenpideohjelma laaditaan meriympäristön tilan parantamiseksi ja siihen kohdistuvien paineiden vähen-
tämiseksi Tavoitteena on ollut saavuttaa meriympäristön hyvä tila vuoden 2020 loppuun mennessä tai hy-
vän tilan ylläpitäminen, jos hyvä tila on jo saavutettu. Tavoitetta ei kaikilta osin kuitenkaan saavutettu vuo-
den 2020 loppuun mennessä, joten työ meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi jatkuu.

Toimenpideohjelma koostuu 65:stä kustannustehokkuustarkastelun perusteella valitusta merenhoidon toi-
men-piteestä. Ohjelma käsittää lisäksi olemassa olevien nykytoimenpiteiden eli muun kuin merenhoidon
lainsäädännön nojalla päätettyjen, toimenpiteiden riittävyysarvion sekä ehdotuksia nykytoimenpiteiden to-
teutuksen tehostamiseksi ja täydentämiseksi.

Linkki toimenpideohjelmaan: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Merenhoito

Valmistelija TJ/MR-L/em

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja ympäristöministeriölle ehdotuksesta
Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 seuraavan lausunnon:

Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma linkittyy tiiviisti toiseen lausunnolla olevaan isoon prosessiin,
vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien laadintaan ja kuulemiseen. Me-
renhoitosuunnitelman toimenpideohjelma on laaja tietopaketti nykytilasta ja olemassa olevista ongelmista ja
toimii käsikirjana merenhoidon välttämättömistä toimenpiteistä hyvän tilan saavuttamiseksi. Merenhoito-
suunnitelman toimenpideohjelmassa keskeiset ongelmat ja niihin kohdistettavat toimenpiteet ovat analysoi-
tu ja tunnistettu hyvin.
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Tärkeää on huomata, että virallisetkaan suunnitteluprosessit eivät yksin synnytä riittävää muutosvoimaa.
Varsinkin, jos niihin tarvitaan erikseen hankittavaa ja huomattavan suurta lisärahoitusta valtion budjetista.

Muutokseen tarvitaan nyt lausunnolla olevien toiminta-asiakirjojen lisäksi uskallusta nähdä meri- ja rannik-
koympäristö sektorirajat ylittävänä kokonaisuutena, jota hoidetaan arvoketjuna, erityisesti juuri ruokaketju-
na. Ympäristökysymyksemme ovat osa resurssiviisautta ja kiertotaloutta, ja erityisesti huomattavasti aiem-
paa enemmän vastuullisen kuluttaja- ja asukasnäkökulman kautta ratkaistavia ongelmia ja haasteita. Sa-
moin kuntien mahdollisuudet toimia esimerkkeinä ja edelläkävijöinä omien hankintapäätösten kautta, tulee
saada jatkossa vielä paremmin näkyviin suunnitelmissa ja erityisesti teoissa.

Merenhoidon toimenpideohjelman tavoitteena on saavuttaa meren hyvä tila vuoteen 2027 mennessä.
Suunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä tavoite voi olla teoriassa mahdollinen, mutta käytännössä mahdoton.
Ravinnevalumien osalta toimenpiteiden vaikuttavuutta heikentää niiden vähäinen velvoittavuus ja kohden-
tamisen puute.

Toimenpiteitä toteutetaan muun muassa erilaisten tuki- ja korvausjärjestelmien kautta. Esimerkiksi nykyinen
ympäristökorvausjärjestelmä mahdollistaa toimenpiteitä vesienhoidon kannalta tehottomiin paikkoihin ja tu-
levalla kaudella kohdentaminen eroosioherkille alueille on vielä vaikeampaa. Ravinnevalumien vähentämi-
sen lisäksi tarvitaan myös uusia toimenpiteitä ravinteiden poistamiseksi ravinnekierrosta niin maalta kuin
merestä.

Suomen avomeri- ja rannikkovesialueiden rehevöitymistilan kokonaisarviossa on käytössä vain kaksi luok-
kaa hyvä ja heikko. Luokittelusta johtuen koko Suomen merialue näyttäytyy samanlaisena, luokkaan heikko
kuuluvana. Vesienhoitosuunnitelmassa tehtävä tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa selvemmin alueelliset
eroavaisuudet pintavesien tilassa. Saaristomeri on Suomen rannikon huonokuntoisin merialue, jossa para-
nemista ei ole nykymenolla nähtävissä. Merienhoidon toimenpiteissä onkin perusteltua painottaa vielä vah-
vemmin Saaristomeren valuma-alueelle tehtäviä toimia sekä niiden rahoitusta.

Varsinais-Suomen maakuntastrategia perusidea on aktiivisilla toimilla ja päätöksillä – yhteistyössä ja vas-
tuuta ottaen – tehdä alueestamme paras paikka elää ja toimia. Ympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset ovat
näkyviä ja vaikuttavat suoraan ihmisten hyvinvointiin. Saaristomeren, maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen
saaristo- ja meriympäristön merkityksen ja sen mahdollisuuksien ymmärtäminen nykyistä paremmin on vält-
tämätöntä. Luonnon- ja kulttuuriympäristöissä on vetovoimaa, jota lisätään pitämällä huolta niiden ainutlaa-
tuisuudesta. Puhdas ympäristö, ilma, maaperä, pinta- ja pohjavesi ovat turvallisen ja viihtyisän asumisen ja
elämisen perusta. Myös elinkeinoelämä tarvitsee puhdasta ympäristöä menestyäkseen.

Strategian keskeinen toimenpide on luoda ja kannustaa toimintamalleja, joilla on mahdollista näyttää ihmis-
ten valintojen ja kuluttajakäyttäytymisen voima muuttaa elinympäristöämme, esimerkiksi tarpeeseen vähen-
tää huomattavasti vesistöjen ravinnekuormitusta. Myös monet muut maakunnalliset tavoitteet ja toimenpi-
teet tähtäävät kohti puhtaampaa Itämerta, vetovoimaisempaa ympäristöä ja resurssiviisasta ravinnekiertoa.

Varsinais-Suomen liitto on sitoutunut viemään kumppanuudella eteenpäin prosesseja ja yhteistyötä, joiden
tavoitteena on saavuttaa merialueen ja vesiemme hyvä tila sekä toimiva, puhdas ja vetovoimainen ympäris-
tö. Varsinais-Suomi haluaa toimia esimerkkialueena, jossa vesien- ja merenhoidon yhteensovittaminen ja
merialuesuunnittelu ovat olennainen ja itsestään selvä osa alueemme vastuullista toimintaa.

Varsinais-Suomen liitto toimii alueellaan yhteistyön vahvistajan ja avoimen alueellisen tiedon kehittäjänä.
Varsinais-Suomen liitto edellyttää niin alueen kuin valtion vahvaa sitoutumista uusien toimintatapojen luomi-
sessa Saaristomeren tilan parantamiseksi, ja huomattavaa lisäresursointia toiminnan vaativiin tehtäviin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu, Timo Juvonen, puh. 040 8295 543, etuni-
mi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSELLE EHDOTUKSESTA TURUN RANNIKKOALUEEN TULVARISKIEN
HALLINTASUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2022–2027 (M2/8.1.2021)

Asia Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt 8.1.2021 lausuntoa ehdotuksesta
Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027 14.5.2021 mennessä.

Turun rannikkoalue on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja
vähentämiseksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Turun rannikkoalu-
een tulvaryhmän ohjauksessa ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulva-
ryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Nyt
laadittu suunnitelmaehdotus on jatkoa vuosille 2016–2021 laaditulle tulvariskien hallintasuunnitelmalle.

Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvakarttojen laatiminen merkit-
täville tulvariskialueille sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon
alueille, joilla on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-
keskus) tekemän tulvariskien alustavan arvion perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018
Turun rannikkoalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi mm. alueella sijaitsevien yhteiskunnan toiminnalle
tärkeiden satamatoimintojen, ympäristöä pilaavien laitosten ja toimintojen sekä tulvatilanteessa katkeavien
liikenneyhteyksien takia. Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi perustuu tulvariskien hallinnasta säädet-
tyyn lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010).

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan
tavoitteet ja onko toimenpiteiden seurantaa, toteutettavuutta sekä vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin ar-
vioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulva-
riskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.

Viranomaisilla, sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmaehdo-
tuksesta, siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä
suunnitelman toimeenpanosta kansallisesti samaan aikaan järjestettävässä kuulemisessa 2.11.2020-
14.5.2021. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko
ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy
suunnitelman 22.12.2021 mennessä.
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Linkki suunnitelmaan:
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B6C5FBFD9-62A4-4045-8D68-
6DAF6DF43FE0%7D/162723

Valmistelija TJ/em

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää antaa Turun tulvariskien hallintasuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Varsinais-Suomen liitto toteaa tulvaryhmän toimineen hyvin, ja toteuttaneen hyvällä esimerkillä valtion ja
alueellisen tason yhteistoimintaa sekä tieto- ja asiantuntijayhteistyötä. Tulvaryhmän puheenjohtajuus on ol-
lut Varsinais-Suomen liitossa, Varsinais-Suomen ELY-keskus on toiminut asiantuntija ja sihteerityön koordi-
noijana. Varsinaisina jäseninä myös Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Mukana ryhmässä
on ollut asiantuntijajäsenet Turun Satama Oy:stä ja Turun Vapaavarasto Oy:stä.

Hallintasuunnitelmaehdotuksissa esitetyt toimenpiteet ovat linjassa Varsinais-Suomen liiton muiden suunni-
telmien ja tavoitteiden kanssa ja toimenpiteiden toteutus on arvioitu, vastuutettu ja priorisoitu toimenpide-
kohtaisessa taulukossa selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti.

Varsinais-Suomen liitto korostaa, että hallintasuunnitelman tulvariskialueen rajaus kattaa vain valtakunnalli-
sesti merkittävän tulvariskialueen. Meri- ja rannikkoalueiden suunnittelussa ja kehittämisessä tulee koko-
naisvaltaisesti arvioida ranta-alueiden riskit myös valtakunnallisesti merkittäviin tulvariskialueisiin kuulumat-
tomilta alueilta. Lisäksi alueellisessa tulvariskitoiminnassa on otettava huomioon eri tulvatilanteiden kerran-
naisvaikutukset, esim. hulevesitulvien ja vesistötulvien yhteistilanteet. Samoin on otettava huomioon tulva-
riskialueista viestittäessä ja asioiden julkisuuteen tuomisessa, että suurin osa tulvariskialuerajauksen sisällä
olevasta maa-alasta ei ole varsinaista tulvavaara-aluetta.

Lähetetään: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu, Timo Juvonen, puh. 040 829 5543, etuni-
mi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSELLE EHDOTUKSESTA KOKEMÄENJOEN-SAARISTOMEREN-
SELKÄMEREN VESIENHOITOALUEEN VESIENHOITOSUUNNITELMAKSI SEKÄ VARSINAIS-SUOMEN JA
SATAKUNNAN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2022–2027 (M1/8.1.2021)

Asia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 8.1.2021 pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta Kokemäenjoen-
Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027 sekä Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 14.5.2021 mennessä.

Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
(1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon yleise-
nä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että
tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistö-
aluejakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesienhoitoalueille laa-
ditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja
toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi ker-
rallaan. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2015. Nyt ne on tarkis-
tettu koskemaan vuosia 2022–2027.

Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen
sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteute-
taan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueil-
la. Vesienhoitoa on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesien-
hoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Suunnittelu
etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoito-
aluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosille 2022–2027 laajassa yhteistyössä ja
eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mu-
kaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoi-
tosuunnitelmien valmistelussa.

Linkit:
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Linkki kuulemissivuille. Täällä voit tutustua kuulemisaineistoon "Ve-
sienhoito" osion alta.

http://www.miljo.fi/paverkavattnen - Länk till samrådssidorna. Här kan du bekanta dig med remissmaterialet
under "Vattenvård"

https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/KokemaenjokiSaaristomeri
Selkameri/Osallistuminen_vesienhoitoon - Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalueen
osallistumissivut.

https://www.ymparisto.fi/sv-
FI/Vatten/Vattenskydd/Vattenvardsplanering_och_samarbete/Vattenforvaltningsomraden/Kumo_alvSkargar
dshavetBottenhavet/Deltagande_i_vattenvarden - Samrådssidor för vattenförvaltningsområdet för Kumo
älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet.

Valmistelija TJ/MR-L/em

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää antaa ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalu-
een vesienhoitosuunnitelmaksi sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi
vuosille 2022–2027 seuraavan lausunnon:

Lausuttavana olevat asiakirjat ovat hyvin laajoja niin teema-alueen kuin maantieteellisen kattavuuden osal-
ta. Vesienhoidon kuulemisen lisäksi on myös samaan aikaan kuulemiset merenhoidon toimenpideohjelmas-
ta ja tulvariskien hallintasuunnitelmista. Laajan kuulemismateriaalin takia sidosryhmien on haasteellista
hahmottaa kuulemisprosessin kokonaisuus monine yksityiskohtineen ja ottaa kantaa mm. esitettyjen toi-
menpiteiden vaikuttavuuteen.
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Vesienhoidon keskeiset ongelmat ja niihin kohdistettavat toimenpiteet ovat analysoitu ja tunnistettu hyvin,
mutta on tärkeää huomata, että virallisetkaan suunnitteluprosessit eivät yksin synnytä riittävää muutosvoi-
maa. Varsinkin, jos niihin tarvitaan erikseen hankittavaa ja huomattavan suurta lisärahoitusta valtion budje-
tista.

Muutokseen tarvitaan nyt lausunnolla olevien toiminta-asiakirjojen lisäksi uskallusta nähdä meri- ja rannik-
koympäristö sektorirajat ylittävänä kokonaisuutena, jota hoidetaan arvoketjuna, erityisesti juuri ruokaketju-
na. Ympäristökysymyksemme ovat osa resurssiviisautta ja kiertotaloutta, ja huomattavasti aiempaa enem-
män vastuullisen kuluttaja- ja asukasnäkökulman kautta ratkaistavina ongelmina. Samoin kuntien tulee toi-
mia esimerkkeinä ja edelläkävijöinä muun muassa omien hankintapäätösten kautta.

Vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteena on saavuttaa meren hyvä tila vuoteen 2027 mennessä.
Suunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä tavoite voi olla teoriassa mahdollinen, mutta käytännössä mahdoton.
Ravinnevalumien osalta toimenpiteiden vaikuttavuutta heikentää niiden vähäinen velvoittavuus ja kohden-
tamisen puute.

Toimenpiteitä toteutetaan muun muassa erilaisten tuki- ja korvausjärjestelmien kautta. Esimerkiksi nykyinen
ympäristökorvausjärjestelmä mahdollistaa toimenpiteitä vesienhoidon kannalta tehottomiin paikkoihin ja tu-
levalla kaudella kohdentaminen eroosioherkille alueille on vielä vaikeampaa. Ravinnevalumien vähentämi-
sen lisäksi tarvitaan myös uusia toimenpiteitä ravinteiden poistamiseksi ravinnekierrosta niin maalta kuin
merestä.

Saaristomeri on Suomen rannikon huonokuntoisin merialue, jossa paranemista ei ole nykymenolla nähtä-
vissä. Toimenpiteissä onkin perusteltua painottaa vielä vahvemmin Saaristomeren valuma-alueelle tehtäviä
toimia sekä niiden rahoitusta.

Pohjavesien osalta tilanne on maakunnassa pintavesiä parempi, mutta samalla Varsinais-Suomen liitto
haluaa korostaa laadukkaan pohjaveden merkitystä niin yhdyskuntien veden hankinnassa kuin elin-
keinotoiminnassa. Puhdas pohjavesi on kilpailuvaltti niin hyvän elinympäristön kuin yritystoiminnan näkö-
kulmasta. Pohjevesien riittävyys ja laatu tulee jatkossakin olla hyvin korkealla prioriteetilla vesienhoidon
toimenpiteissä ja seurannassa.

Varsinais-Suomen maakuntastrategian perusidea on tehdä aktiivisilla toimilla ja päätöksillä – yhteistyössä ja
vastuuta ottaen – alueestamme paras paikka elää ja toimia. Ympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset ovat
näkyviä ja vaikuttavat suoraan ihmisten hyvinvointiin. Saaristomeren, maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen
saaristo- ja meriympäristön merkityksen ja sen mahdollisuuksien ymmärtäminen nykyistä paremmin on vält-
tämätöntä. Luonnon- ja kulttuuriympäristöissä on vetovoimaa, jota lisätään pitämällä huolta niiden ainutlaa-
tuisuudesta. Puhdas ympäristö, ilma, maaperä, pinta- ja pohjavesi ovat turvallisen ja viihtyisän asumisen ja
elämisen perusta. Myös elinkeinoelämä tarvitsee puhdasta ympäristöä menestyäkseen.

Maakuntastrategian keskeinen toimenpide on luoda ja kannustaa toimintamalleja, joilla on mahdollista näyt-
tää ihmisten valintojen ja kuluttajakäyttäytymisen voima muuttaa elinympäristöämme, esimerkiksi tarpee-
seen vähentää huomattavasti vesistöjen ravinnekuormitusta. Myös monet muut maakunnalliset tavoitteet ja
toimenpiteet tähtäävät kohti puhtaampaa Itämerta, vetovoimaisempaa ympäristöä ja resurssiviisasta ravin-
nekiertoa.

Varsinais-Suomen liitto on sitoutunut viemään kumppanuudella eteenpäin prosesseja ja yhteistyötä, joiden
tavoitteena on saavuttaa merialueen ja vesiemme hyvä tila sekä toimiva, puhdas ja vetovoimainen ympäris-
tö. Varsinais-Suomi haluaa toimia esimerkkialueena, jossa vesien- ja merenhoidon yhteensovittaminen ja
merialuesuunnittelu ovat olennainen ja itsestään selvä osa alueemme vastuullista toimintaa.

Varsinais-Suomen liitto toimii alueellaan yhteistyön vahvistajan ja avoimen alueellisen tiedon kehittäjänä.
Varsinais-Suomen liitto edellyttää niin alueen kuin valtion vahvaa sitoutumista uusien toimintatapojen luomi-
sessa Saaristomeren tilan parantamiseksi, ja huomattavaa lisäresursointia toiminnan vaativiin tehtäviin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu, Timo Juvonen, puh. 040 8295 543, etuni-
mi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO SALON KAUPUNGILLE HAJALAN KYLÄYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA
(M35/17.2.2021)

Asia Salon kaupunki on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Hajalan kyläyleiskaavaehdotuksesta
30.3.2021 mennessä.

Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on 29.3.2021 antanut seuraavan lausunnon:

Varsinais-Suomen liitto toteaa, että Hajalan kyläyleiskaava ja siihen liittyvät selvitykset on laadittu
huolella. Varsinais-Suomen liitto viittaa luonnosvaiheessa antamansa lausuntoon Hajalan kylätaa-
jaman erityispiirteisiin osana valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Luonnoksessa osoitetun teollisuustoimintojen alueen poistaminen ehdotuksesta on ollut oikea rat-
kaisu.

Yleiskaavaehdotus mahdollistaa Hajala–Nunna-yleissuunnitelmassa esitetyt molemmat radan
linjausvaihtoehdot. Ratalinjojen välisen alueen osoittaminen maa- ja metsätalousvaltaisena selvi-
tysalueena ilman vaihtoehtojen havainnollistamista jättää auki asioita, joilla voisi vaikuttaa rata-
suunnittelun yhteydessä tehtäviin lopullisiin valintoihin. Yleiskaavan yhteydessä olisi mahdollisuus
hyödyntää kaavanlaatijoiden paikallistuntemusta vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa erityisesti
maisema-arvojen, taajamakuvan ja taajaman kehittämismahdollisuuksien osalta. Myös vaihtoehto,
jossa oikaisu toteutetaan ja vanha ratalinja jää paikallisliikenteen tarpeisiin, tulisi arvioida.

Hajalan kyläyleiskaavaehdotus on voimassa olevien maakuntakaavojen tavoitteiden mukainen ja
kaavaehdotus edistää nopean Turku–Helsinki-ratayhteyden ja paikallisjunaliikenteen kehittämistä.

Sijainti karttapalvelussa: https://bit.ly/3kgjbTS

Valmistelija HS/em

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon Salon kaupungille 29.3.2021 annetusta lausunnosta.

Lausunto lähetettiin: Salon kaupunki
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ÉLY-keskus

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO BIOPIR OY:N BIOKAASULAITOKSEN LAAJENTAMISHANKKEEN YVA-
MENETTELYN SOVELTAMISTARPEESTA (M43/2.3.2021)

Asia Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Biopir Oy:n biokaasulaitok-
sen laajentamishankkeen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta 26.3.3021 mennessä.

Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on 29.3.2021 antanut seuraavan lausunnon:

Suunniteltu biokaasulaitoksen laajennus sijaitsee maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisel-
la (M) alueella. Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu muita merkintöjä.

Olemassa olevan maataloustoiminnon laajentaminen ei ole ristiriidassa maakuntakaavan merkintö-
jen kanssa. Biokaasutuotannon lisääminen sekä ravinteiden kierrätys tukevat niin maakunnallisia
ilmasto-, energia- kuin kiertotaloustavoitteita sekä saaristomeren ja muiden vesiensuojelun tavoit-
teita. Erityisesti ravinnekierrätyksen mahdollisuutta voidaan pitää hyvänä esimerkkinä ympäristön
kannalta. Toteutuva biokaasulaitos lisää myös alueen toimijoiden välistä yhteistyötä on hyvä esi-
merkki maaseudun uusista elinkeinomahdollisuuksista.

Lausuntopyynnön liitteissä kuvatun toiminnan ei voi nähdä aiheuttavan merkittävää haittaa lisään-
tyvinä liikennesuoritteina, kun huomioidaan, että nykyiselläänkin maatalouden, erityisesti lantakulje-
tuksia, toteutetaan tiloilla nykyisen toiminnan edellyttämänä. Lisäksi arvioitu liikennemäärän lisään-
tyminen on hyvin vähäinen.

Maankäyttöjaosto ei näe tarvetta sille, että Biopir Oy:n biokaasulaitoksen laajentamishankkeen
toteuttamiseen sovellettaisiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Sijainti karttapalvelussa: https://bit.ly/3kgjbTS

Valmistelija AK/em

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 29.3.2021 annetusta
lausunnosta.

Lausunto lähetettiin: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, puh. 040 7213 137, etunimi.sukunimi@varsinais-
suomi.fi
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LAUSUNTOPYYNNÖT, JOTKA EIVÄT ANNA AIHETTA VARSINAIS-SUOMEN LIITON LAUSUNNON ANTAMISEEN

Asia Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on 29.3.2021 ilmoittanut seuraaville tahoille, että liitto ei anna
seuraavista asioista lausuntoa. koska liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa
Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa:

1. Liikenne- ja viestintäministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä
annetun lain ja ratalain muuttamisesta (M45/5.3.2021)

2. Paimion kaupunki: Paimion Tiilpruukintien asemakaavanmuutos (M51/22.3.2021)
3. Paraisten kaupunki: Paraisten Kalkilan ranta-asemakaavanluonnos (M48/10.3.2021)
4. Pöytyän kunta: Pöytyän Mustankallion ranta-asemakaava (M40/25.2.2021)
5. Salon kaupunki: Salon Armonlaakson ranta-asemakaavanmuutos (M49/11.3.2021)
6. Taivassalon kunta: Taivassalon Keräsaari II ranta-asemakaavanmuutosluonnos (M46/8.3.2021)
7. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Salon Kirjakkalan ruukin rakennusten rakennussuojeluasia

(M30/11.2.2021)
8. Ympäristöministeriö: Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelmaehdotus ja sen ympäristöselostus

(M21/1.2.2021)

Varsinais-Suomen liitto ei anna seuraavista lausuntopyynnöistä lausuntoa, koska liitolla ei ole niistä
huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun
kanssa:

1. Ahvenanmaan maakuntahallitus: Vesienhoidon toimenpidesuunnitelma (M4/11.1.2021)
2. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos asetukseksi tulvariskien hallinnasta annetun asetuksen muut-

tamisesta (M61/14.4.2021)
3. Paraisten kaupunki: Paraisten Norrbynrannan Rantamäen asemakaavanluonnos (M47/9.3.2021)
4. Paraisten kaupunki: Nauvon - Lövstrandintien asemakaava- ja Suohaan asemakaavanmuutosluonnos

(M56/1.4.2021)
5. Paraisten kaupunki: Valoniemen kaupunginosan luoteisosan asemakaava (M57/1.4.2021)
6. Paraisten kaupunki: Jermo-Kurun ranta-asemakaavan osan muutos (M58/1.4.2021)
7. Salon kaupunki: Saint-Gobain Finland Oy:n maa-aineslupahakemus Salon Kiikalan Saaren kylän tiloilla

Ojalannummi ja Hiekka-alue (M52/22.3.2021)
8. Salon kaupunki: Infrapurku Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemus Salon Hajalan Sydänojantie

159:ssä (M53/29.3.2021)
9. Sauvon kunta: Ankkuritien asemakaavanluonnos (M54/29.3.2021)
10. Uudenkaupungin kaupunki: Uudenkaupungin Lepäisten Heikkilän ranta-asemakaavan muutosluonnos

(M178/2.12.2020)
11. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tiesuunnitelma E18 Turun kehätien parantamiseksi Raision keskustas-

sa (M171/24.11.2020)
12. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 224 parantamiseksi rakentamalla kevyen lii-

kenteen väylä välille Opinahjontie-Paarantie Salossa (M173/25.11.2020)
13. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 189 ja 1930 parantamiseksi rakentamalla ja-

lankulku- ja pyöräilyväylä välille Virventie-Meripirtintie Naantalissa (M177/1.12.2020)
14. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Ehdotus Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

vuosiksi 2022–2027 (M2/8.1.2021)
15. Vehmaan kunta: Vehmaan Vesi Oy:n vesilaitoksen toiminta-alue (M59/8.4.2021)

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

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää
1. merkitä tiedoksi 29.3.2021 tahoille ilmoitetun tiedon,
2. että tahoille em. listauksen mukaisesti ilmoitetaan, että liitto ei anna asioista lausuntoa.

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
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MAHDOLLISET MUUT ASIAT

Päätös Muita asioita ei ollut.
_____

§ 22, MAANKJ 26.4.2021 08:15 Sivu 20



KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 08.43.
_____

§ 23, MAANKJ 26.4.2021 08:15 Sivu 21
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