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Maankäyttöjaosto Pöytäkirja 3/2021
KOKOUSAIKA 21.06.2021 klo 08.15–08.42
KOKOUSPAIKKA Sähköinen kokous
PYKÄLÄT § 24-37 Sivut

SAAPUVILLA Rantasaari Juha, pj.
Halkilahti Jaakko
Heinonen Marko, vpj., saapui klo 08:16, § 24
Lehtinen Riitta
Lindqvist Emma
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari

LÄSNÄOLO- JA
PUHEOIKEUDELLA

Pilpola Juhani maakuntahallituksen jäsen

ESITTELIJÄ Saarento Heikki suunnittelujohtaja

SIHTEERI Mäkeläinen Erika suunnitteluassistentti

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

VALMISTELIJAT Klap Aleksis
Mamia Virpi

erikoissuunnittelija
maakunta-arkkitehti

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS § 24

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS § 25

ALLEKIRJOITUKSET § 24-37

Juha Rantasaari
puheenjohtaja

Erika Mäkeläinen
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 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.”

Maakuntahallitus on kokouksessaan (31.3.2014 § 37) ottanut käyttöön pöytäkirjan sähköisen tarkastamisen.

Ehdotus 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 30.8.2021.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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LAUSUNTOTILANNE 15.6.2021

Nro Pvm. Pyytäjä Valm. Asia Käsittely Määräa. Huom.
11 19.1.2021 ELY-keskus HS Tiesuunnitelma Valtatien 9 paran-

tamiseksi välillä Liedon asema -
kantatie 41 liittymä, Lieto ja Aura

mj
21.6.2021

15.6.2021

55 1.4.2021 Ahvenanmaan maa-
kuntahallitus

TJ Kuuleminen merenhoidon toi-
menpiteistä

Sj. Ilmoi-
tus
17.5.2021,
mj.
21.6.2021

26.8.2021 ei lausuta /TJ

60 13.4.2021 Laitilan kaupunki VM Hartikkalan kortteleiden 5021,
5022 ja 5023 asemakaavan muu-
tos

Sj. Ilmoi-
tus
17.5.2021,
mj.
21.6.2021

10.5.2021 ei lausuta/VM

62 14.4.2021 Loimaan kaupunki VM Yrityspuiston ympäristön asema-
kaavanmuutos

Sj. Ilmoi-
tus
17.5.2021,
mj.
21.6.2021

17.5.2021 ei lausuta/VM

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

Sj. Ilmoi-
tus
17.5.2021,
mj.
21.6.2021

24.5.2021 ei lausuta/VM

65 21.4.2021 Ympäristöministeriö TJ Ehdotus valtioneuvoston periaa-
tepäätökseksi Helmi-
elinympäristöohjelmasta

Sj. Ilmoi-
tus
17.5.2021,
mj.
21.6.2021

12.5.2021 ei lausuta /TJ

66 26.4.2021 Väylävirasto HS Ohjeluonnos Tiesuunnitelmavai-
heen asiakirjat - Sisältö ja esitys-
tapa sekä Tiesuunnitelma, Toi-
mintaohjeet

Mj
21.6.2021

21.5.2021 ei lausuta/HS

67 26.4.2021 Maa- ja metsäta-
lousministeriö

TJ Suomen kansallinen luomuohjel-
ma

Mj
21.6.2021

24.5.2021 ei lausuta /TJ

68 27.4.2021 Ympäristöministeriö TJ/AK Suomen tarve osallistua Ruotsin
talousvyöhykkeelle suunnitelta-
van Eystrasaltin merituulivoimalan
ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyyn

Sj. Ilmoi-
tus
17.5.2021,
mj.
21.6.2021

18.5.2021 ei lausu-
ta/TJ&AK

69 4.5.2021 Laitilan kaupunki VM Meijerin alueen asemakaavan-
muutos

Sj. Ilmoi-
tus
17.5.2021,
mj.
21.6.2021

3.6.2021 ei lausuta/VM

71 10.5.2021 Raision kaupunki VM Kuloistenniitty 1:n asemakaava Mj
21.6.2021

30.6.2021
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72 10.5.2021 Raision kaupunki VM Kuloistenniitty 2:n asemakaava Mj
21.6.2021

30.6.2021

73 10.5.2021 Paraisten kaupunki HS Korppoon Lillpensorin ranta-
asemakaavanluonnos

Mj
21.6.2021

7.6.2021 ei lausuta /HS

77 11.5.2021 Väylävirasto HS Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku
kaksoisraiteen ratasuunnitelma

Mj
21.6.2021

11.6.2021

78 11.5.2021 Pöytyän kunta HS Keskitalon ym. tilojen ranta-
asemakaavanmuutos

Mj
21.6.2021

23.6.2021 ei lausuta /HS

79 18.5.2021 V-S ELY-Y HS Kuuleminen tiehankkeen YVA-
tarpeesta, valtatie 9 prantamises-
ta välillä Liedon asema - kantatie
41 liittymä

Mj
21.6.2021

28.5.2021 ei lausuta /HS

80 27.5.2021 Turun kaupunki VM Pihlajaniemen asemakaavanmuu-
tosehdotus

Sj.
27.5.2021,
mj.
21.6.2021

82 1.6.2021 V-S ELY-Y TJ Salon Raadesuon Natura-alueen
lunastusasia

Mj
21.6.2021

1.7.2021 Ei lausuta/TJ

83 2.6.2021 Ympäristöministeriö TJ Tanskan merialuesuunnitelma-
luonnoksesta ja sen ympäris-
töselostus

Mj
21.6.2021

31.8.2021 Ei lausuta /TJ

84 2.6.2021 V-S ELY-Y TJ YVA-menettelyn tarpeesta Parais-
ten Pensarin Taimenen kalankas-
vatushanke

Mj
21.6.2021

16.6.2021 Ei lausuta/TJ

85 2.6.2021 Kaarinan kaupunki VM Ala-Lemun kartanon asemakaa-
vanmuutos

Mj
21.6.2021

31.8.2021

86 3.6.2021 Kemiönsaaren kunta HS Bötesönin 2 ranta-asemakaava Mj
21.6.2021

15.8.2021 ei lausuta /HS

87 4.6.2021 Laitilan kaupunki VM Valtatien 8 pohjoispuoleisten
alueiden asemakaavanmuutos

Mj
21.6.2021

2.7.2021 Ei lausuta /
VM

88 8.6.2021 Liikenne- ja viestin-
täministeriö

HS Luonnos liikenneturvallisuusstra-
tegiaksi

13.8.2021

90 9.6.2021 Paraisten kaupunki HS Korppoon Stora Börsskär II n
ranta-asemakaava

Mj
21.6.2021

12.7.2021 Ei lausuta/HS

91 14.6.2021 Salon kaupunki VM Honkala-Annalan ranra-
asemakaavanmuutosluonnos

6.8.2021

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 TIESUUNNITELMASTA VALTATIEN 9 PARANTAMISEKSI
KESKIKAITEELLISEKSI NELIKAISTATIEKSI VÄLILLÄ LIETO–AURA (M11/19.1.2021)

Asia Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt 19.1.2021 lausuntoa liikennejärjes-
telmästä ja maanteistä annetun lain mukaisesta tiesuunnitelmasta Valtatien 9 parantamiseksi keskikaiteel-
liseksi nelikaistatieksi välillä Lieto (Liedon asema) – Aura (kantatien 41 liittymä). Lausuntopyyntö on uusittu
22.3.2021 ja määräaikaa jatkettu 16.6.2021 saakka.

Ote tiesuunnitelmaesitteestä:

Valtatie 9 on osa eurooppalaiseen väyläverkostoon kuuluvan E63-tien TEN-T kattavaa verkkoa.
Valtatie 9 on merkittävä raskaan liikenteen kuljetusreitti Turkuun ja Turun satamiin Pirkanmaalta,
Keski-Suomesta ja Savosta sekä kantatietä 41 pitkin Huittisista. Valtatietä 9 käyttää myös päivittäin
merkittävä määrä Turun suuntaan töihin henkilöautolla matkaavia. Valtatie 9 ja kantatie 41 kuuluvat
SEKV-tavoitetieverkkoon.

Valtatie 9 on suunnittelualueella osa Keskeisen päätieverkon toimintalinjat -raportissa määriteltyä
raskaan liikenteen runkoyhteyttä sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukainen maan-
teiden pääväylä (palvelutasoluokka I). Suunnittelualueella sijaitseva kantatie 41 on osa Keskeisen
päätie- verkon toimintalinjat -raportissa määriteltyä muuta päätieverkkoa. Valtatie 9 on suunnittelu-
alueella lisäksi osa Eurooppatietä E63, EU:n TEN-T kattavaa verkkoa. EU:n jäsenmaat ovat sitou-
tuneet EU:n TEN-T-ydin- ja kattavan verkon teknisten tavoitteiden täyttämiseen vuoden 2050 lop-
puun mennessä. Palvelutasoluokan I maanteillä on turvattava pitkänmatkaisen liikenteen hyvä ja
tasainen matkanopeus.

Vuonna 2014 valmistuneessa Turku–Tampere-kehityskäytäväselvityksessä on esitetty Lieto–Aura-
osuuden kehittämistä eritasoliittymin varustetuksi nelikaistatieksi. Tavoitetilanne toteutetaan vaiheit-
tain, ja 1. vaiheena toteutetaan nelikaistainen osuus nykyisen moottoritien päättymiskohdasta kan-
tatie 41 liittymään saakka.

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat -raportin mukaan nykyisiä leveäkaistateitä muutetaan turvalli-
semmaksi.

Tiejakso alkaa valtatien 9 Turku–Lieto-moottoritien päätyttyä Poikojan eritasoliittymään ja päättyy
Auran kohdalla kantatien 41 Auranportin liittymään. Tie on nykyisellään leveäkaistatie, jonka mer-
kittävimmät puutteet liittyvät liikenneturvallisuuteen ja tien laatutasoon. Tieosuudella tapahtuu
enemmän onnettomuuksia kuin maan muilla valtateillä keskimäärin kilometriä kohden.

Tiesuunnitelmaa ohjaavaan em. lain mukaan suunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin voimassa olevaa maa-
kunta- tai yleiskaavaa. Voimassa olevassa maakuntakaavassa (Varsinais-Suomen taajamien maankäytön,
palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava, maakuntavaltuusto 2018, KHO 2020) tie on osoitettu aiem-
pien maakuntakaavojen mukaisesti merkinnällä uusi moottoritie. Päivästön liittymä on osoitettu merkinnällä
eritasoliittymä, Prunkkalan liittymä sekä valtatien 9 ja kantatien 41 liittymät on osoitettu merkinnällä uusi eri-
tasoliittymä. Merkintöihin ei liity maakuntakaavamääräyksiä. Lisäksi maakuntakaavassa on Liedon aseman-
seudun ja Auran keskustaajaman maankäyttöä ohjaavia aktiivisen maankäytön merkintöjä sekä strategisia
kehittämisperiaatemerkintöjä (taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue, teollisuuden ja logistiikan kehit-
tämisen kohdealue).

Liedon alueella on voimassa 19.6.2006 voimaan tullut Liedon yleiskaava 2020. Käynnissä olevan Kanta-
Liedon osayleiskaava 2025 luonnos olit nähtävillä syksyllä 2016.

Samanaikaisesti tiesuunnitelman laatimisen kanssa on laadittu Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9
liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavaa, jonka luonnos oli nähtävillä kesällä 2020 (maankäyttöja-
oston lausunto 24.8.2020 §47). Tiesuunnitelmaa koskevista eritasoliittymistä on todettu seuraavasti ”Yleis-
kaavassa osoitettu Prunkkalan liittymä on käynnissä olevan tiesuunnittelun mukainen, ja sillä korvataan
maakuntakaavassa osoitetut kaksi erillistä eritasoliittymää. Todennäköistä kuitenkin on, että suunniteltu
seututien 224 (Aura–Salo) jatke kantatielle 41 (Aura–Huittinen–Tamperere) jää toteutumatta, mikäli Prunk-
kalan liittymä toteutetaan ennen Auran keskustan liittymää.” Yleiskaava tulee hyväksyä ennen kuin tiesuun-
nitelma voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan.

Tuoreessa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa valtatie 9 on käsitelty otsikon Tehok-
kaammat ja kestävämmät rannikon ja sisämaan yhteydet alla ja ajoitettu vuoteen 2023 mennessä aloitetta-
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vat toimenpiteisiin (luokka I). Toimenpide toteuttaa yleistavoitteita kilpailukykyinen ja vetovoimainen sekä
turvallinen ja terveellinen.

Linkki suunnitelma-aineistoihin:
https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-sa9219a663ece43b6ad4f16f3c9a34a97

Valmistelija HS/em

Ehdotus Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää antaa tiesuunnitelmasta Valtatien 9 parantamiseksi kes-
kikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Lieto–Aura seuraavan lausunnon:

Tiesuunnitelma ja sitä perustelevat selvitykset on laadittu huolella. Suunnitelman yhteydessä on tutkittu
samanaikaista yleiskaavavalmistelua hyödyntäen lukuisia vaihtoehtoja, joiden perusteella mm. maakunta-
kaavassa osoitetut Auran Prunkkalan ja kantatien 41 eritasoliittymät on voitu yhdistää. Yleiskaavaluonnok-
sesta antamassaan lausunnossaan liitto on kuitenkin esittänyt huolensa, että Auran taajaman varsinaisen
pääliittymän toteutus voi siirtyä pitkälle tulevaisuuteen, mikäli Prunkkalan liittymä toteutetaan ensin. Pääliit-
tymän viivästymisellä on väistämättä vaikutuksia Auran taajaman maankäytön kehittymiselle.

Tiesuunnitelma on maakuntakaavan mukainen ja edistää sen toteutumista. Suunnitelma toteuttaa myös
tuoreen Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman yleistavoitteita kilpailukykyinen ja vetovoimai-
nen sekä turvallinen ja terveellinen.

Toimenpide toteuttaa yleistavoitteita kilpailukykyinen ja vetovoimainen sekä turvallinen ja terveelli-
nen.Varsinais-Suomen liitto puoltaa tiesuunnitelman hyväksymistä.

Lähetetään: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenteen -vastuualue, Liedon ja Auran kunnat.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO RAISION KAUPUNGILLE RAISION KULOISTENNIITTY 1:N ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN
MUUTOSEHDOTUKSESTA (M71/21.6.2021)

Asia Raision kaupungin maankäyttöpalvelut on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Raision Kuloistenniit-
ty 1 asemakaava ja asemakaavan muutosluonnoksen aineistosta. Lausuntoa on pyydetty 30.6.2021 men-
nessä.

Kuloistenniitty 1 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12.5-
11.6.2021. Aineisto löytyy kaupungin internet-sivuilta osoitteesta https://www.raisio.fi/fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus-ja-maankaytto/asemakaavoitus/kuloistenniitty-1

Alue sijaitsee Kuloisten kaupunginosassa Raision ja Turun raja-alueella. Kaava-alue rajautuu etelässä Rai-
siontiehen /Satakunnantiehen, lännessä Hepokankareen asuinalueeseen, pohjoisessa kaavoittamattomaan
metsäalueeseen ja idässä Turun kaupunkiin kuuluviin metsäisiin alueisiin. Kaava on tullut vireille kaavoitus-
katsauksessa 2015. Varsinais-Suomen liitto on antanut hankkeen kaavaluonnoksesta 19.8.2021 lausunnon,
johon on annettu vastaus kaavaehdotuksen selostuksen liitteessä.

Kaavaluonnoksen kuulemisen jälkeen kaava-alue on jaettu kahdeksi erilliseksi hankkeeksi, Kuloistenniitty 1
(eteläosa) ja Kuloistenniitty 2 (pohjoisosa), kaavaehdotuksen laatimista varten. Kuloistenniitty 1 kaavasuun-
nitelman perusratkaisu ei ole olennaisesti muuttunut kaavaluonnoksesta kaavaehdotukseen.

Alueen kaavoittamisen tarkoituksena on mahdollistaa uuden kerrostalovaltaisen asuinalueen rakentaminen
seudullisen joukko-liikenneakselin varteen Raision ja Turun rajalle. Yleiskaavan mukainen seudullinen vir-
kistysreitti toteutuu kaavasuunnitelmassa peli- ja leikkitoimintojen puistona sekä hulevesien hallintaan
suunniteltuna rakennettuna viheralueena.

Alueen kaavoituksen yhtenä alkuperäisenä tavoitteena on ollut tutkia mahdollisuutta katuyhteyden rakenta-
miseen Kuloistentien päästä Satakunnantielle. Uuden yhdystien avulla olisi mahdollista kytkeä Myllyn alue
sujuvammin Turkuun ja Länsikeskukseen sekä vähentää Kuninkojantien liikennettä. Tavoite yhdystien kehit-
tämisestä nyt lausunnolla olevalla kaavalla on jätetty pois kaavan tavoitteista. Kaavaehdotuksen suunnitel-
ma on kuitenkin laadittu siten, että alueen rakentuminen ei torppaa yhdystien toteuttamisen mahdollisuutta
myöhemmin.

Alueella on voimassa yleiskaava. Maakuntakaavassa alue on kaupunkikehittämisen kohdealueeseen kuu-
luvaa taajamatoimintojen aluetta (A). Lisäksi alueen läpi ohjautuu seudullinen vihervyöhyke (V) ja ulkoilureit-
ti.

Valmistelija VM/em

Ehdotus Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää antaa Raision Kuloistenniitty 1:n asemakaava ja asema-
kaavan muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Varsinais-Suomen liitto toteaa, kuten kaavaluonnoksestakin, että pitkään vireillä ollut kaavahanke sisältää
ratkaistavia kysymyksiä, joilla on seudullista merkitystä. Maakuntakaavan toteutumisen kannalta keskeisin
näistä on seudullisen vihervyöhykkeen turvaaminen tiivistyvällä kaupunkiseudulla. Liitto muistuttaa, että
mahdollinen liikenneyhteys vihervyöhykkeen halki edellyttää kaavallista, vihervyöhykkeen huomioivaa rat-
kaisua molemmilta raja-alueen kaupungeilta. Nyt lausunnolla olevasta kaavaehdotuksesta yhdystiekysymys
on rajattu ulos sekä kaavaluonnoksessa mukana ollut pohjoinen alue käsitellään erillisenä kaavaehdotuk-
sena. Kuloistenniityn pohjoisen ja eteläisen alueen erottaminen erillisiksi kaavahankkeiksi ei olennaisesti ole
muuttanut eteläisen osan asemakaavaratkaisua luonnoksesta ehdotukseen.

Kaava-alueella sijaitsee seudullisesti merkittävä vihervyöhyke ja ulkoilureitti, joilla on merkitystä myös eko-
logisena käytävänä. Turun kaupungin puolella sijaitsevalla virkistysalueella on lisäksi suojeltavia luontoarvo-
ja. Maakuntakaavassa vihervyöhyke on jonkin verran laajempi kuin Raision kaupungin yleiskaavassa. Liitto
toteaa, että kaavatyön yhteydessä tulee varmistaa seudullisen vihervyöhykkeen ekologisen käytävän edel-
lytysten säilyminen.

Vaikka kaavaratkaisussa ei käsitellä uutta tieyhteyttä Myllyn alueelta Satakunnan tielle, on sen rakentami-
selle edelleen jätetty optio Kuloniitty 1:n kaavaratkaisussa, minkä vuoksi asiaa on syytä vielä kommentoida.
Yhdystien vaikutukset kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuuksien
edistämis- ja lisäämistavoitteisiin tulee arvioida. Alueiden välisten liikennemäärien tasaamista oleellisempi
tavoite tulisikin olla ajoneuvoliikenteen määrien hillitseminen ja vaihtoehtoisten liikkumisratkaisujen tukemi-
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nen. Tavoiteltavaa alueen jatkokehittämisessä on erityisesti kestävien matkaketjujen mahdollisuuksien li-
sääminen kaupunkiseudun sisäisessä liikkumisessa.

Kuloniitty 1:n ratkaisusta liitto toteaa, että Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneakselin vahvistaminen tii-
viimmällä ja tehokkaammalla asuntorakentamisella edistää seudullisen kestävän liikkumisen tavoitteita ja
mahdollista tulevaisuuden raitiotieratkaisua.

Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Lausunto lähetetään: Raision kaupunki, Maankäyttöpalvelut
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja maakunta-arkkitehti Virpi Mamia, puh. 040 6312 868, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO RAISION KAUPUNGILLE RAISION KULOISTENNIITTY 2:N ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN
MUUTOSEHDOTUKSESTA (M72/21.6.2021)

Asia Raision kaupungin maankäyttöpalvelut on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Raision Kuloistenniit-
ty 2 asemakaava ja asemakaavan muutosluonnoksen aineistosta. Lausuntoa on pyydetty 30.6.2021 men-
nessä.

Kuloistenniitty 2 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12.5-
11.6.2021. Aineisto löytyy kaupungin internet-sivuilta osoitteesta https://www.raisio.fi/fi/kuloistenniitty-2-
asemakaava-ja-asemakaavan-muutos .

Kaava-alue sijaitsee Kuloisissa Raision ja Turun raja-alueella. Kaava-aluetta rajaavat likimääräisesti Itänii-
tyntie, Kuloistenpuisto, Fingrid Oy:n voimalinja, Turun raja, kaavoittamaton metsäalue, Vetikonpolkun jatke
ja Kuloistentie. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden pientaloalueen rakentaminen Raision
yleiskaava 2020:n mukaisesti.

Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 2015. Varsinais-Suomen liitto on antanut hankkeen kaava-
luonnoksesta 19.8.2021 lausunnon, jota ei ole huomioitu kaavaehdotuksen selostuksessa käsiteltyjen lau-
suntojen joukossa.

Kaavaluonnoksen kuulemisen jälkeen kaava-alue on jaettu kahdeksi erilliseksi hankkeeksi, Kuloistenniitty 1
(eteläosa) ja Kuloistenniitty 2 (pohjoisosa), kaavaehdotuksen laatimista varten. Kuloistenniitty 2 kaavasuun-
nitelman perusratkaisu ei ole olennaisesti muuttunut kaavaluonnoksesta kaavaehdotukseen.
Alueen kaavoittamisen tarkoituksena on mahdollistaa uuden pientalovaltaisen asuinalueen rakentaminen
Kuloistenniityn pohjoisosiin. Tavoitteena on tavanomaisten rivitalotonttien ohella mahdollistaa mm. erillis-
pientalojen ryhmärakentaminen.

Alueen kaavoituksen yhtenä alkuperäisenä tavoitteena on ollut tutkia mahdollisuutta katuyhteyden raken-
tamiseen Kuloistentien päästä Satakunnantielle. Uuden yhdystien avulla olisi mahdollista kytkeä Myllyn alue
sujuvammin Turkuun ja Länsikeskukseen sekä vähentää Kuninkojantien liikennettä. Tavoite yhdystien kehit-
tämisestä nyt lausunnolla olevalla kaavalla on jätetty pois kaavan tavoitteista. Kaavaehdotuksen suunnitel-
ma on kuitenkin laadittu siten, että alueen rakentuminen ei torppaa yhdystien toteuttamisen mahdollisuutta
myöhemmin.

Maakuntakaavoissa alue on virkistysaluetta (V). Alueella on voimassa 2004 hyväksytty Raision yleiskaava
2020, missä alue on asuinpientalovaltaista aluetta (AP) sekä virkistys- ja viheraluetta (V).

Valmistelija VM/em

Ehdotus Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää antaa Raision Kuloistenniitty 2:n asemakaava ja asema-
kaavan muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Varsinais-Suomen liitto toteaa, kuten kaavaluonnoksestakin, että pitkään vireillä ollut kaavahanke sisältää
ratkaistavia kysymyksiä, joilla on seudullista merkitystä. Maakuntakaavan toteutumisen kannalta keskeisin
näistä on seudullisen vihervyöhykkeen turvaaminen tiivistyvällä kaupunkiseudulla. Liitto muistuttaa, että
mahdollinen liikenneyhteys vihervyöhykkeen halki edellyttää kaavallista, vihervyöhykkeen huomioivaa rat-
kaisua molemmilta raja-alueen kaupungeilta. Nyt lausunnolla olevasta kaavaehdotuksesta yhdystiekysymys
on rajattu ulos sekä kaavaluonnoksessa mukana ollut eteläinen alue käsitellään erillisenä kaavaehdotukse-
na. Kuloistenniityn pohjoisen ja eteläisen alueen erottaminen erillisiksi kaavahankkeiksi ei olennaisesti ole
muuttanut pohjoisen alueen asemakaavaratkaisua luonnoksesta ehdotukseen.

Kaava-alueella sijaitsee seudullisesti merkittävällä vihervyöhykkeellä, missä kulkee seudullinen ulkoilureitti.
Vihervyöhykkeellä on merkitystä myös ekologisena käytävänä. Turun kaupungin puolella sijaitsevalla virkis-
tysalueella on lisäksi suojeltavia luontoarvoja. Maakuntakaavassa vihervyöhyke on laajempi kuin Raision
kaupungin yleiskaavassa. Liitto toteaa, että kaavatyön yhteydessä tulee varmistaa seudullisen vihervyöhyk-
keen ekologisen käytävän edellytysten säilyminen sekä seudullisten reittien jatkuvuuden turvaaminen.

Vaikka kaavaratkaisussa ei käsitellä uutta tieyhteyttä Myllyn alueelta Satakunnan tielle, on sen rakentami-
selle edelleen jätetty optio Kuloniitty 2:n kaavaratkaisussa, minkä vuoksi asiaa on syytä vielä kommentoida.
Mahdollisen yhdystien vaikutukset kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kestävän liikkumisen kulkumuoto-
osuuksien edistämis- ja lisäämistavoitteisiin tulee arvioida. Alueiden välisten liikennemäärien tasaamista
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oleellisempi tavoite tulisikin olla ajoneuvoliikenteen määrien hillitseminen ja vaihtoehtoisten liikkumisratkai-
sujen tukeminen.

Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Lausunto lähetetään: Raision kaupunki, Maankäyttöpalvelut
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja maakunta-arkkitehti Virpi Mamia, puh. 040 6312 868, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO KAARINAN KAUPUNGILLE ALA-LEMUN KARTANON ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA
(M85/21.6.2021)

Asia Kaarinan kaupunki on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Kaarinan Ala-Lemun kartanon asema-
kaavan muutosluonnoksesta 12.7.2021 mennessä.

Ala-Lemun kartanon alueella on aiemmin ollut käynnissä kaavamuutosprosessi, joka on keskeytynyt vuon-
na 2016. Uusi asemakaavan muutosprosessi on käynnistynyt syksyllä 2019 ja kaava on kuulutettu vireille
helmikuussa 2020. Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 7.5.2021 ja asukastilaisuus
12.5.2021. Varsinais-Suomen liitto osallistui viranomaisneuvotteluun.

Kaavatyön tavoitteen on laatia suunnitelma Ala-Lemun kartanon lähiympäristön kehittämiseksi asuinaluee-
na sekä arvioida rakentamisen vaikutuksia nykyiseen kulttuuriympäristöön ja alueen toimivuuteen. Suunnit-
telulla haetaan ratkaisua nykyisen asemakaavan pääasiassa matkailutoimintaa palvelevan maankäytön
muuttamiseksi myös asumisen mahdollistavaksi siten, että vanhan kartanoympäristön arvo ja alueen eri-
tyispiirteiden säilyminen turvataan sekä toiminta mahdollistetaan.

Ala-Lemun kartano sijaitsee Kaarinan keskustasta lounaaseen, Kuusistonsalmen rannalla. Ala-Lemunniemi
on luonteeltaan haja-asutusta ja maatalousmaisemaa, ympäristön asutus painottuu meren ranta-alueille.
Lemunniemellä, kaava-alueen ympäristössä, on kaksi vanhaa kartanoa; Yli-Lemun ja Ala-Lemun kartano.
Alueen keskeisenä tieyhteytenä toimii Lemuntie. Meriteitse on hyvät veneväylät useaan suuntaan. Kaarinan
keskusta sijaitsee noin 5 km päässä ja taaja-asutuksen reunaan on matkaa noin 2 km. Etäisyyttä Turkuun
on 8 km.

Ala-Lemun kartanolla on pitkä 1200-luvulle ulottuva historia. Kartanoalueella on mm. Suomen sodan aikai-
nen Lemun taisteluun liittynyt varustus; kanuunakukkula puutarhan laidalla. Kartanon pihapiirin historiallinen
miljöö on Ala-Lemunniemen merkittävä identiteettitekijä. Kartanon päärakennukseen liittyy myös historialli-
nen puutarha.

Maakuntakaavoissa alue on taajamatoimintojen aluetta (A) ja sen halki kulkee itä-länsisuuntainen virkistys-
reitti sekä merialueella veneilyreitti. Maakuntakaavoissa Ala-Lemun kartano on huomioitu suojeltavana ra-
kennetun ympäristön kokonaisuutena (kohde SR (202011).

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:sta asemakaavan muutoksen alaisena oleva alue on tulkittu
kuuluvan osaksi Lemunniemen uutta pientaloaluetta. Koko Lemunniemen alueelle on rakennemallissa mi-
toitettu asukasmäärän lisäyksenä noin 500 asukasta uuden rakentamisen kerrosalalla 25 000 k-m2. Suun-
nittelualueen itäosat voidaan lukea kuuluvaksi myös rakennemallissa esitettyyn kehitettävään kaupunkiseu-
dulliseen vihervyöhykkeeseen.

Lemunniemen osayleiskaavassa vuodelta 2011 Ala-Lemun kartanon alue on merkitty palvelujen alueeksi
(P), jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja (rasterimerkintä). Osayleiskaavan rasterimerkinnällä merkitystä
alueesta määrätään lisäksi seuraavaa: ”Vanhan kartanoympäristön säilyminen tulee turvata, kun laaditaan
asemakaavoja, rakentamistapaohjeita tai valmistellaan lupa-asioita. Kartanoympäristöön kuuluu pihapiiri ta-
lousrakennuksineen. Asemakaavassa saa osoittaa rakennusoikeutta pihapiiriin soveltuvaa täydennysraken-
tamista varten.”

Kaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä elää harvinainen ja erittäin uhanalainen miinaajakoilaji
linnunhernetikkukoi, joka kuuluu luonnonsuojelulaissa §47 mainittuihin erityisesti suojeltaviin lajeihin. Lajin
levinneisyys rajoittuu Suomessa Turun seudulle. Linnunhernetikkukoin säilymiselle tärkeiden esiintymis-
paikkojen rajat kaava-alueen vaikutuspiirissä on määritelty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta
2016. Linnunhernetikkukoin säilymistä alueella saattavat uhata mm. moottoriajoneuvoilla ajaminen, raken-
nusten, teiden ja polkujen rakentaminen, maanpinnan muokkaus ja istutukset myös rajattujen alueiden ul-
kopuolella.

Kaavamuutosluonnoksessa suunnittelualueen pinta-ala on noin 7 ha. Kaavasuunnitelmassa alueelle muo-
dostetaan yhteensä 11 uutta erillispientalotonttia (AO) ja 9 uutta asuinpientalotonttia (AP). Pientalorakenta-
misen mahdollistavien uusien tonttien pinta-ala on yhteensä noin kolmasosa kaava-alueesta, 2,4 ha. Ra-
kennusoikeutta näille tonteille osoitetaan yhteensä 7300 k-m2. Kartanon korttelialueella (RM/s) kaavamuu-
tos pienentää uutta rakennusoikeutta voimassa olevasta asemakaavasta noin 1500 k-m2 siten, että lisära-
kentamisen mahdollisuutta kartanon korttelialueelle jää 454 k-m2.
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Linkki suunnitelma-aineistoihin: A3930 Ala-Lemun kartanon asemakaavan muutos | Kaarina

Valmistelija VM/em

Ehdotus Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää antaa Kaarinan Ala-Lemun kartanon asemakaavan muu-
tosluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Liitto kiittää Kaarinan kaupunkia erinomaisen huolellisesti laaditusta kaava-aineistosta ja kattavista selvityk-
sistä jo kaavan luonnosvaiheessa. Nämä antavat hyvät lähtökohdat arvioida kaavasuunnitelmaa lausunnon
antamiseksi.

Kaavasuunnitelmassa on hienovaraisesti pyritty vastaamaan kaavoituksen tavoitteisiin vaalia seudullisesti
merkittävää historiallista kartanoympäristöä. Kartanon kulttuuriperintöarvon säilymiselle merkityksellisem-
pää monesti on ympäristön maisemakokonaisuuden hallinta kuin yksittäisten rakennusten tai rakennusosien
vaaliminen, mikä toki myös on kokonaisuuteen vaikuttava. Ala-Lemun kartanomaisema avautuu merelle
Kuusistonsalmen rannalla. Maata pitkin alueelle saavuttaessa maisemassa avautuu pitkät näkymät karta-
non puutarhaan ja merelle. Nämä näkymät on merkitty alueen arvoiksi kaavatyön tueksi laaditussa Ala-
Lemun kartanon kulttuuriympäristöselvityksessä. Kartano toimii nyt erityislaatuisena maamerkkinä Lemun-
niemen alueelle saavuttaessa.

Kartanon arvon ja Kuusistonsalmen rannan kulttuurimaiseman vaalimisen osalta Varsinais-Suomen liittoa
huolestuttaa asuinpientalorakentamisen määrä, mitä kaavasuunnitelmassa on alueelle esitetty. Huolimatta
siitä, että uudisrakentamisen yksityiskohtia pyritään tarkalla asemakaavoituksella ja rakentamistapaohjeiden
laatimisella ohjaamaan kartanoympäristöön soveltuvaksi, vaikuttaa rakentamisen määrä ylimitoitetulta kaa-
va-alueelle suunnittelun lähtökohdat huomioiden. Turun kaupunkiseudun rakennemallissa Lemunniemelle
osoitetusta tavoitemitoituksesta ¼ kokonaisrakentamisen määrästä on suunnitelmassa esitetty kaava-
alueelle kartanon välittömään ympäristöön kaava-alueen pinta-alan ollessa noin kymmenesosa Lemunnie-
men alueen kokonaisuudesta. Kaavasuunnitelmassa seudullisesti merkittävä kartanomiljöö uhkaa häipyä
osaksi 2020-luvun omakotitaloaluetta ja arvokkaat näkymät kulttuurimaisemaan katoavat.

Lemunniemen kaupunkirakenteellinen sijainti ja nykyinen rakentuneisuus huomioiden liitto esittää, että
Kaarinan kaupunki arvioi jatkosuunnittelussa kartanoympäristön uudisrakentamisen määrää uudelleen ja
selvittää, onko Lemunniemellä muita paikkoja osoittaa uudisrakentamiseen rakennemallissa arvioitujen vä-
estönlisäys tavoitteiden saavuttamiseksi siten, että Lemunniemen tulevaisuuskuvassa Ala-Lemun kartano-
ympäristössä säilyy myös sen maisemallinen arvo.

Liitto huomauttaa, että asemakaavan muutosluonnoksen poiketessa Lemunniemen osayleiskaavasta olen-
naisesti, tulee asemakaavan muutoksen vaikutuksia arvioida osana laajempaa kokonaisuutta.

Alueen luonnon erityispiirteet ja monimuotoisuuden vaaliminen huomioiden alueelle sopii väljähkö omakoti-
talorakentaminen. Liitto kuitenkin haluaa vielä muistuttaa, että kartanon lähellä sekä rakennusten että ym-
päristön rakentamista tulee jatkotyössäkin ohjata yksityiskohtaisesti ympäristöön soveltuvaksi kaavaluon-
nosta alhaisemmasta tehokkuudestakin huolimatta.

Lausunto lähetetään: Kaarinan kaupunki
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun museokeskus / Varsinais-Suomen alueellinen vastuumu-
seo

Päätös Jäsen Hannu Rautanen ilmoitti olevansa asiassa jäävi eikä osallistunut käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja maakunta-arkkitehti Virpi Mamia, puh. 040 6312 868, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO VÄYLÄVIRASTOLLE TURUN RATAPIHAA JA KUPITTAA-TURKU KAKSOISRAIDETTA KOSKEVASTA
RATASUUNNITELMASTA (M77/11.5.2021)

Asia Väylävirasto on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa ratalain mukaisesta Turun ratapihaa ja Kupit-
taa-Turku kaksoisraidetta koskevasta ratasuunnitelmasta. Suunnitelma oli nähtävillä 11.5.–11.6.2021 väli-
sen ajan. Lausunto on sovittu toimitettavaksi 28.6.2021 mennessä.

Hanke on osa Helsinki - Turku nopean junayhteyden suunnittelua. Hankkeen tavoitteena on suunnitella
kaksoisraide Kupittaan ja Turun ratapihan väliin sekä Turun ratapihan raiteiden käyttö. Turun ratapiha sisäl-
tää VAK-raiteet, puunkuormausraiteen, kunnossapitoraiteet sekä autolastausraiteen ja laiturijärjestelyt. Li-
säksi on suunniteltu uudet hissi- ja porrasyhteydet Logomon sillalta uusille asemalaitureille. Turun kaupun-
gin toimesta suunnitellaan uutta asemakeskusta ja asema-aluetta.

Ote ratasuunnitelman hyväksymisehdotuksesta:

Suunnitelman esittely

Turun ratapihaa kehitetään tulevaisuuden tarpeita varten ja sen tueksi on tehty mm. raiteistoselvitys.
Ratapihalla on suunniteltu parannettavan laitureita ja raiteistoa, ja samalla suunnitellaan vaarallisten
aineiden raiteisto uudestaan. Ratapihojen kehittämisellä varaudutaan myös Helsingin ja Turun väli-
sen nopean junayhteyden mukanaan tuomiin maankäytön muutoksiin.

Turku - Kupittaa kaksoisraidetta on suunniteltu noin 2 km. Uusi raide sijoittuu nykyisen raiteen poh-
joispuolelle noin 8 m etäisyydelle nykyisestä raiteesta. Turku - Kupittaa välille on lisäksi suunniteltu 4
uutta siltaa:
• Uraputken alikäytävä, jalankulku- ja polkupyörätie
• Nummen alikulkusilta, Helsingintie
• Aurajoen ratasillat, vanhan sillan uusiminen ja uusi silta kaksoisraiteelle

Kupittaalle on suunniteltu meluaidan korotusta ja jatkamista sekä Lonttisten asuinalueen kohdalle
uusi meluaita.

Liikenteellisinä lähtökohtina Turun asemalle ja tavararatapihalle ovat olleet henkilöliikenteen osalta
kaukoliikenteen kasvu (Helsinki Turku nopea junayhteys) ja mahdollinen lähiliikenteen käynnistymi-
nen (maksimitilanne, jossa tunnin vuoroväli Turusta Loimaalle, Uusikaupunkiin ja Saloon). Tavaralii-
kenteen osalta on arvioitu nykyisten kuljetusmäärien kasvavan noin 20 % ja mahdolliset säännölliset
transitokuljetukset (4+4 junaa viikossa).

Turku Asema
Turun asemalle on suunniteltu 6 laituriraidetta ja 3 uutta nykymääräysten mukaista välilaituria. Laiturit
siirtyvät nykyisestä sijainnistaan noin 300 m itään päin. Laitureiden pituudet ovat 350 m ja niiden
päälle on suunniteltu 120 m pitkät katokset. Logomon ylikäytäväsillalta on suunniteltu hissit ja por-
rasyhteydet laitureille.

Autokuormausraide säilyy nykyisellä paikallaan mutta laituria siirretään noin 30 m. Autoille on suunni-
teltu uusi pysäköintialue ja kulkuyhteys pysäköintialueelle. Henkilöjunille on suunniteltu käyttöhuolto-
ja seisontaraiteet sekä 4 raidetta tavaraliikenteelle. Varikko on suunniteltu purettavan ja raiteistot siir-
retään tavararatapihalle Heikkilään.

Tavararatapiha
Tavararatapihalle Heikkilään sijoitetaan 6 tavaraliikenteen tulo-, lähtö- ja lajitteluraidetta. Lisäksi tava-
raratapihalle sijoittuu:
• veturien seisontaraiteet ja tankkauspaikka, siirretään varikolta
• lähiliikenteen käyttöhuolto ja seisontaraiteet (varautuminen)
• radanpidon raiteet ja materiaalien varastoalueet
• VAK ratapiha ja sammutusvesijärjestelmä

Raakapuun kuormaus siirtyy pois tavararatapihalta.

Ratasuunnitelmassa on huomioitu tavoite turvata tavara- ja henkilöliikenteen toimintaedellytykset ja
välityskyky kuljetusten kasvaessa ja matkustajaliikenteen kehittyessä Väyläviraston Rataverkon väli-
tyskyvyn kehityskuva 2035 (33/2015) mukaisesti.
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Ratasuunnitelmassa on arvioitu vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, ihmisten
elinoloihin ja viihtyvyyteen, luontoarvoihin ja -ympäristöön, meluun, tärinään ja runkomeluun sekä
maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Vaikutuksista on laadittu erillisinä selvityksinä Salo-Turku nope-
an ratayhteyden luontoselvitys (2019), Meluselvitysraportti Turku-Kupittaa kaksoisraide (2019), Täri-
nä- ja runkomeluraportti Turku-Kupittaa kaksoisraide (2019), Melumallinnusraportti Turun ratapiha
(2020), Vuollejokisimpukoiden kartoitus Espoo-Turku nopean junayhteyden linjauksella 2019. Rata-
suunnitelmassa ja sen ratkaisuissa on otettu huomioon maanomistusolosuhteet ja asemakaavamuu-
tostarpeet yhdessä Turun kaupungin kanssa.

Hankkeen toteutus
Hankkeen tämänhetkinen kustannusarvio on 117,8 M€, josta Turku-Kupittaa kaksoisraiteen osuus on
35,2 M€ ja Turun ratapihojen osuus 82,6 M€. Jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta laaditaan erilli-
nen toteutuspäätös, jonka jälkeen hankkeesta laaditaan rakentamissuunnitelma.

Hanke toteutetaan vaiheittain. Ratapihan ensimmäinen rakennusvaihe Väyläviraston ja Turun kau-
pungin välisellä sopimuksella MAL- hankkeena.

Valmistelija HS/em

Ehdotus Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää antaa Turun ratapihaa ja Kupittaa-Turku kaksoisraidetta
koskevasta ratasuunnitelmasta (asianumero LIVI/7153/04.01.01/2017) seuraavan lausunnon:

Ratasuunnitelma on laadittu huolella laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ratasuunnitelman alueel-
la ovat voimassa Turun Yleiskaava 2020 (2001/2004) sekä Ratapiha-alueen osayleiskaava (2009).

Suunnitelma on voimassa olevien Varsinais-Suomen taajamien, palveluiden ja liikenteen vaihemaakunta-
kaavan (MV 2018 / KHO 2020) ja Turun kaupunkiseudun maakuntakaava (kulttuuriperintö, suojelu; MV
2002 / YM 2004 / KHO 2006) mukainen. Maakuntakaavassa suunnittelualue on pääasiassa keskustatoimin-
tojen (C) ja työpaikkatoimintojen aluetta (TP). Rautatieasema on osoitettu merkinnällä suojeltavat rakenne-
tun ympäristön kokonaisuudet sr 853019 Turun keskustan rakennussuojelukohteet (sr 067 Turun päärauta-
tieasema ympäristöineen ja sr 068 Pääratapiha). Maakuntakaava ei ole voimassa yleiskaava-alueella, mut-
ta suunnitelmaselostuksessa on syytä käyttää ajantasaista otetta voimassa olevasta kaavayhdistelmästä.

Ratasuunnitelma edistää myös tuoreiden Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmien sekä MAL-sopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista erityisesti nopean Turku–
Helsinki Tunnin juna -yhteyden ja paikallisjunaliikenteen osalta.
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Varsinais-Suomen liitto puoltaa ratasuunnitelman hyväksymistä.

Lähetetään: Väylävirasto, kirjaamo@vayla.fi
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO TURUN KAUPUNGILLE PIHLAJANIEMEN
ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUKSESTA (M80/27.5.2021)

Asia Turun kaupunki on asettanut asemakaavanmuutosehdotuksen (Pihlajaniemen pohjoisosa 15246 - 2018)
Pihlajanniemeen rakennettavasta uudesta asuinalueesta nähtäville 19.4.–18.5.2021 väliseksi ajaksi ja pyy-
tänyt valitsemiltaan tahoilta lausunnot. Varsinais-Suomen liitolta ei ole pyydetty lausuntoa, mutta merkittä-
vän uuden muun muassa maakuntakaavan kaupunkikehittämisen kohdealueelle sijoittuvan asemakaava-
hankkeen kyseessä ollessa, on myös liiton tarpeellista lausua suunnitelmasta.

Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on 27.5.2021 antanut asiasta seuraavan lausunnon:

Varsinais-Suomen liitto toteaa, että Pihlajanniemen pohjoisosan asemakaavanmuutosehdotus ja
siihen liittyvät selvitykset on laadittu huolella. Liitto katsoo, että kaavamateriaalissa on hyvä tuoda
esiin kaavasuunnitelman kytkennät ylemmän tason ohjaaviin suunnitelmiin. Pihlajanniemen kaava-
suunnitelma on ansiokkaasti laadittu vireillä olevaa yleiskaavasuunnitelmaa toteuttaen. Asemakaa-
vasuunnitelman ollessa kuitenkin toteuttamatta voimassa olevaa yleiskaavaa, on kaavan peruste-
luissa aiheellista osoittaa suunnitelman suhde muun muassa maakuntakaavaan sekä maakunta-
kaavaa ja Turun kaupunkiseudun rakennemallia toteuttavaan MAL-sopimukseen.

Asemakaava-alue sijoittuu intensiivisen joukkoliikenteen ja keskustan reunan YKR-vyöhykkeille.
Voimassa olevassa maakuntakaavassa alue on Kaupunkikehittämisen kohdealueelle sijoittuvaa
Taajamatoimintojen aluetta (A). Alue rajautuu maanpuolustuksen Erityistoimintojen alueeseen (E).

Kaupunkikehittämisen kohdealueen suunnittelumääräykset:
- Alueen vetovoimaisuutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella kaupunkisuunnittelulla.
- Alue, jolla yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä. Rakenteen tii-

vistämisen tulee olla ympäristön laatua kehittävää ja ominaispiirteet huomioivaa.
- Alueen kehittämisen tulee tukea kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennereittien parantamista sekä

edistää palveluiden saavutettavuutta ja turvaamista.
- Kehitettävät pyöräilyn seudulliset laatuväylät on esitetty ohjeellisina erillisellä liitekartalla.
- Asemapaikkojen yhteydessä alueen maankäyttö suunnitellaan ja mitoitetaan paikallisjunaliiken-

teen toimintaedellytyksiä suosivaksi ja matkaketjuja tukevaksi.
- Alueen kehittämisessä tulee turvata luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot sekä yhte-

näisten virkistysalueiden ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus.

Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräykset:
- Alueen kehittämistä tulee edistää johdonmukaisella suunnittelulla ja kaavoituksella olevaa yh-

dyskuntarakennetta täydentäen.
- Alueen maankäytön kehittämisen, liikenteellisten ratkaisujen ja palvelujen yhteensovittamisen

tulee olla taajamakuvaa eheyttävää ja taajamakuvalliset ominaispiirteet huomioivaa.

Hirvensalon puistotiehen ja Vähä-Heikkiläntiehen tukeutuvien alueiden asukasmäärää merkittävästi
lisättäessä tulee varmistaa lisääntyvän liikennemäärän yhteensovitus monimuotoisesti liikennejär-
jestelmään sekä kehittää kaupunkiympäristö houkuttelevaksi ensisijaisesti jalankululle ja polkupyö-
räilylle myös kaava-alueen ulkopuolella. Asemakaavasuunnitelmassa tulee huomioida pyöräily- ja
kävelykaupungin jatkuminen asemakaava-alueelta Majakkarannan suuntaan siten, että väliin jäävä
Hirvensalon puistokatu ei tule muodostamaan estevaikutusta kaupunkirakenteessa. Liikkumisym-
päristön uhkana on, että ympäristö houkuttelee tarpeetonta autoilua lyhyillä etäisyyksillä.

Pihlajaniemen rakentamisen vaikutukset maaperään ja ympäröivien alueiden olemassa olevaan
rakennuskantaan tulee asemakaavoituksen yhteydessä arvioida huolella: Ympäristössä on merkit-
tävä määrä pienomisteista kiinteistöomaisuutta, jonka mahdolliset maaperämuutoksista johtuvat
vauriot aiheuttaisivat omistajilleen merkittäviä taloudellisia tappiota. Ilmiön mahdollinen kertautumi-
nen alueella tekisi asemakaavan toteuttamisesta, ei pelkästään suuralueen rakennusperinnön kan-
nalta, vaan myös sosiaalisesti kestämättömän ratkaisun. Alue on herkkää rakentamisen aiheutta-
mille maaperämuutoksille.

Varsinais-Suomen liitto pyytää saada tiedon viranomaiskuulemisista Turun kaupungin merkittävissä
asemakaavahankkeissa.

Valmistelija HS/VM/em

MAANK: 80/2021§ 34, MAANKJ 21.6.2021 08:15 Sivu 21



Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon 27.5.2021 Turun kaupungille annetusta lausunnosta.

Lausunto lähetettiin: Turun kaupunki
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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LAUSUNTOPYYNNÖT, JOTKA EIVÄT ANNA AIHETTA VARSINAIS-SUOMEN LIITON LAUSUNNON ANTAMISEEN

Asia Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on 17.5.2021 ilmoittanut seuraaville tahoille, että liitto ei anna ko.
asioista lausuntoa. koska liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen
maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa:

1. Ahvenanmaan maakuntahallitus: Kuuleminen merenhoidon toimenpiteistä (M55/1.4.2021)
2. Laitilan kaupunki: Hartikkalan kortteleiden 5021, 5022 ja 5023 asemakaavan muutos (M60/13.4.2021)
3. Laitilan kaupunki: Meijerin alueen asemakaavanmuutos (M69/4.5.2021)
4. Loimaan kaupunki: Yrityspuiston ympäristön asemakaavanmuutos (M62/14.4.2021)
5. Paraisten kaupunki: "Norra Famnen" -asemakaavan päivitetty ehdotus (M64/19.4.2021)
6. Ympäristöministeriö: Ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi Helmi-elinympäristöohjelmasta
(M65/21.4.2021)
7. Ympäristöministeriö: Suomen tarve osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Eystrasaltin
merituulivoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (M68/27.4.2021)

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. Kemiönsaaren kunta: Bötesönin 2 ranta-asemakaava (M86/3.6.2021)
2. Laitilan kaupunki: Valtatien 8 pohjoispuoleisten alueiden asemakaavanmuutos (M87/4.6.2021)
3. Maa- ja metsätalousministeriö: Suomen kansallinen luomuohjelma (M67/26.4.2021)
4. Paraisten kaupunki: Korppoon Lillpensorin ranta-asemakaavanluonnos (M73/10.5.2021
5. Paraisten kaupunki: Korppoon Stora Börsskär II:n ranta-asemakaava (M90/9.6.2021)
6. Pöytyän kunta: Keskitalon ym. tilojen ranta-asemakaavanmuutos (M78/11.5.2021)
7. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Kuuleminen tiehankkeen YVA-tarpeesta, valtatie 9 prantamisesta välillä

Liedon asema - kantatie 41 liittymä (M79/18.5.2021)
8. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Salon Raadesuon Natura-alueen lunastusasia (M82/1.6.2021)
9. Varsinais-Suomen ELY-keskus: YVA-menettelyn tarpeesta Paraisten Pensarin Taimenen kalankasva-

tushanke (M84/2.6.2021)
10. Väylävirasto: Ohjeluonnos Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa sekä Tiesuunnitelma,

Toimintaohjeet (M66/26.4.2021)
11.Ympäristöministeriö: Tanskan merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselostus

(M83/2.6.2021)

Valmistelija HS/AK//TJ/VM/em

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää
1. merkitä tiedoksi 17.5.2021 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.
_____
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 08.42.
_____
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