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Liite 7. Kaavaratkaisun seutukuntakohtaiset perustelut  

Vaihemaakuntakaavan muutokset suhteessa voimassa olevaan maakuntakaavaan perusteluineen. 

TURUN KAUPUNKISEUTU JA KEHYSKUNNAT 

Turku Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät  
 Kaupunkikehittämisen kohdealue ja satelliitit: 

Hirvensalo,Moisio-Yli-Maaria-Jäkärlä,  
Turun kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen 
kohdealue; satelliittikohteet edellyttävät 
lisätoimenpiteitä joukkoliikenteen kannattavuuden ja 
kestävän liikkumisen ratkaisujen kehittämiseksi 

 Teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealue, 
Satamat, Telakka-alueet, BIP, lentokenttä, Logi-City 

Seudullisesti merkittävä ja turvattava T ja TP vyöhyke, 
E18/Ten-T käytäväkokonaisuuden kehittäminen, 
Satama, BIP, lentokenttä, Logi-City 

 Yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalue, 
(Satava-Kakskerta), vt9 Jäkärlän pohjoispuolinen alue 
(Kailassuohon liittyvä alue) 

Yleiskaavallinen tarkastelu sekä kunnan ohjelmoidut 
maankäytön kehittämistavoitteet (saaret), maankäytön 
kehittäminen edellyttää päätöksiä liikenteellisten 
ratkaisujen osalta (Sillanpää–Kailassuo ns. "kymppitien 
kääntö") 

 Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue: Oriketo, 
Itäharjun tiedepuisto, korvaa km-kohdemerkinnän 
(Itäharjun Prisma) 

Kaupan palveluverkkoselvitys  
Seudullisesti merkittävät, keskusta-alueiden 
ulkopuoliset vähittäiskaupan suuryksikköjen alueet 

Keskustatoimintojen alue C 
 A-alue, TP-alue, V-alue muuttuu, km-kohdemerkinnät 

Kupittaan Citymarket, Kupittaan asema korvautuvat: C-
alueen laajennus 

Kaupan palveluverkkoselvitys  
RM35, maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden 
osalta 

 TP- ja A-alue muuttuu ja C-kohde poistuu: Skanssi uusi C-
alue 

Asemakaava, Skanssin kehittämissuunnitelmat, 
maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta 

 TP- ja A-alue muuttuu: uusi C/m-alue, Itäharju RM35, Kupittaa-Itäharju kehittämissuunnitelmat 
Taajamatoimintojen alue A ja kohde at  
 TP-alue muuttuu: uusi A-alue, Pitkämäki RM35, mm. Pukkilan  alueen 

kehittämissuunnitelmat/asemakaavaprosessi 
 TP-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Skanssi  Asemakaava, Skanssin kehittämissuunnitelmat  
 TP-alueen muutos: A-alueen laajennus, Kärsämäki (Leaf) Asemakaava 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Jäkärlä-Ilmarinen RM35, Kunnan ohjelmoidut maankäytön 

kehittämistavoitteet, edennyt yleiskaavaprosessi 
 TP-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Kataraistentie 

Eteläkaaren eteläpuolella 
Yleiskaava 

 E-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Heikkilä  RM35 
 V-alueita muuttuu, A-alueita muuttuu: V-alueiden 

tarkistus, A-alueen laajennus, Hirvensalo 
Yleiskaavoitus käynnissä, kunnan ohjelmoidut 
maankäytön kehittämistavoitteet: virkistysalueiden ja 
taajamatoimintojen muutokset perustuvat Hirvensalon 
yleiskaavaprosessissa tarkentuneihin aluevarauksiin ja 
rajauksiin  

 V-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Satava-Kakskerta,  RM35, Satava-Kakskerran edennyt yleiskaavaprosessi 
 V-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Auranlaakso Asemakaava 
 V-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Halisten mutka Tekninen tarkistus, kunnan ohjelmoidut maankäytön 

kehittämistavoitteet 
Työpaikkatoimintojen alue TP  
 A-alueen muutos: uusi TP-alue, Pläkkikaupunki Asemakaava, pääasiallinen käyttötarkoitus 
 A-alueen ja V-alueen muutos: uusi TP-alue, Paimala Sijainti valtatie9/E63 ja radan välissä perustelee 

muutosta TP-alueeksi, V-alueet huomioidaan aktiivisten 
maankäytön alueiden osana 

 V-alue ja A-alue muuttuu: TP-alueen laajennus, 
Kärsämäki 

Nykytilan toteaminen 

 V-alueen muutos, AP-alueen muutos: TP-alueen 
laajentuminen, Oriketo/ Piipanoja 

Asemakaavoitus käynnissä, kunnan ohjelmoidut 
maankäytön kehittämistavoitteet 

 V-alue muuttuu: TP-alueen vähäinen laajennus; 
Metsämäen raviradan hevosurheilun - ja 
elinkeinotoiminnan alue  

Asemakaavoitus käynnissä, kunnan ohjelmoidut 
maankäytön kehittämistavoitteet 

 A-alueen muutos: uusi TP-alue, Rieskalähteentie Nykytilan toteaminen 
Vähittäiskaupan kohde kms/km  
 uusi kms-kohde, Kärsämäki (korvautuva km-kohde), 

Pitkämäki (korvautuva km-kohde),  
Nykytilan toteaminen, Kaupan palveluverkkoselvitys 

 uusi km-kohde, Rieskalähteentie Nykytilan toteaminen, Kaupan palveluverkkoselvitys 
 kumoutuva km-kohde, Halinen Nykytilan toteaminen, Kaupan palveluverkkoselvitys, 

paikallinen kohde 



Teollisuustoimintojen alue T 
V-alue muuttuu: T-alueen laajennus, Yard Park alue Tekninen tarkistus, Asemakaava  

Erityistoimintojen alue E  
 T-alue muuttuu: uusi E-alue maa-ainesterminaali, 

Mustasuo 
Asemakaavoitus käynnissä, kunnan ohjelmoidut 
maankäytön kehittämistavoitteet 

 Vahvistamaton maankäyttö (seutukaavassa ER2-alueet) 
osoitetaan E-alueiksi, Heikkilä, Kallanpää ja Koivuluoto 

Merkintätekninen korjaus 

Virkistysalue V  
 TP-alueen muutos: V-alueen laajentuminen, Urusvuori 

(Kärsämäki)  
Virkistysalueyhteyden turvaaminen, TP-alueen 
laajentuminen vastavuoroisesti Orikedon Piipanojan 
alueella 

Lentoliikenteen alue LL  
 Turun lentokentän alue  Voimassa oleva lentoliikennealue, tekninen tarkastus 

(yhdistetään kaksi merkintää), Yleiskaavoitus käynnissä, 
kunnan ohjelmoidut maankäytön kehittämistavoitteet 

Raideliikenteen alue LR  
 LL-alue ja T-alue muuttuu: uusi LR-alue, 

terminaaliratapiha Saramäki 
Asemakaavoitus käynnissä, kunnan ohjelmoidut 
maankäytön kehittämistavoitteet 

Suoja- ja konsultointivyöhyke  
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: seveso III -

mukaiset laitokset 
TUKES 

Liikenteen merkinnät  
 Yhdystie 1851, Suikkilantie osoitetaan toteutuneena 

nelikaistaisena tienä. 
Toteutuneita liikenneyhteyksiä. 

 Koroistenkaari, uusi yhdystie. Koroistenkaari -asemakaava, 2015, Turun kaupunki. 
 Uittamo–Hirvensalo, uusi yhdystie ja siltayhteys. Muuttuva merkintä, Turun kaupungin yleiskaavoitus. 
 Lentoaseman pohjoispuoli, uusi yhdystie. Muuttuva merkintä, Turun kaupungin yleiskaavoitus. 
 Halistenväylän linjaus. Tekninen tarkistus, Turun kaupungin asemakaavoitus. 
 HAKU-tiehen liittyvä eritasoliittymävaraus Säkyläntiellä 

(st 204) 
Tekninen tarkistus, Kokonaismaakuntakaavojen 
liikennemerkintöjen harmonisointi 

 Lentokentän itäpuolinen yhteystarvemerkintä, 
kumoutuu. 

Kumoutuva merkintä, yhteystarve toteutunut alueen 
sisäistä liikennettä palvelevana katuna. 

 Vahdontie–Valtatie 9, uusi eritasoliittymä kumoutuu. Kumoutuva merkintä, Turun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma. 

 Kalevanramppi, uusi eritasoliittymä kumoutuu. Kumoutuva merkintä, Turun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma. 

 Satakunnantie–Markulantie, uusi eritasoliittymä 
kumoutuu. 

Kumoutuva merkintä, Turun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma. 

 Nuijamaankatu–Markulantie, uusi eritasoliittymä 
kumoutuu. 

Kumoutuva merkintä, Turun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma. 

 Tampereen valtatie–Markulantie, uusi eritasoliittymä 
kumoutuu. 

Kumoutuva merkintä, Turun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma. 

 Kärsämäen ja Maarian uudet raideliikenteen 
asemapaikat. 

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehityspolku, 
2014. 

 Raideliikennepaikka Artukainen, raideliikenteen paikka 
kumoutuu. 

Kumoutuva merkintä, Varsinais-Suomen 
paikallisjunaliikenteen kehityspolku, 2014. 

 

Naantali Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät  
 Kaupunkikehittämisen kohdealue: Naantali, Luonnonmaa  Turun kaupunkiseudun kaupunkikehittämisalue, 

Luonnonmaa satelliitti: kohteet edellyttävät 
lisätoimenpiteitä joukkoliikenteen kannattavuuden ja 
kestävän liikkumisen ratkaisujen kehittämiseksi 

 Teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealue: 
Satamat, Telakka-alueet, BIP -synergia 

Seudullisesti merkittävä ja turvattava T -ja TP -vyöhyke, 
Satama, Viestitien TL-alue, BIP-alue, KT40/E18 
suunnittelu maankäyttönäkökulmat huomioiden,  

Keskustatoimintojen alue C 
 A-alue, V-alue, TP-alue muuttuu: C-alueen laajennus Yleiskaava (Manner-Naantalin osayleiskaavaprosessi), 

maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta 
Taajamatoimintojen alue A sekä kohde at 
 M-alue muuttuu: Uusi A-alue, Luonnonmaa (Santalantie) Yleiskaava, etenevä yleis- ja asemakaavoitus 
 V-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Luonnonmaa Yleiskaava 
 M-alue muuttuu: Uusi A-alue, Hellemaa Olemassa oleva taajamarakenne, taajamarakenteen 

painopiste Hellemaa 
 M-alue, V-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Immanen, 

Venga 
Yleiskaava (Manner-Naantalin osayleiskaavaprosessi) 

 A-alue muuttuu: uusi at-kohdemerkintä, Merimasku Ei enää hallinnollinen keskus, taajamarakenteen 
painopiste Hellemaa 



Työpaikkatoimintojen alue TP 
 M-alue muuttuu: TP -alueen vähäinen laajennus, 

Luonnonmaa  
Yleiskaava 

Teollisuustoimintojen alue T 
 V-alue muuttuu: T-alueen laajennus, Luonnonmaa Yleiskaava 
 V-alue muuttuu: T-alueen vähäinen laajennus, Humalisto, 

Luolalanjärvi  
Yleiskaava (Manner-Naantalin osayleiskaavaprosessi) 

 M-alue muuttuu: T-alueen vähäinen laajennus, 
Isosuontie  

Yleiskaava, (Manner-Naantalin osayleiskaavaprosessi) 

Erityistoimintojen alue E  
 M-alue muuttuu: E-alueen vähäinen laajennus, Mekelä 

(kaatopaikka) 
nykytilan toteaminen 

Retkeily- ja matkailutoimintojen alue R  
 V-alue muuttuu: uusi R-alue/eteläisen R-alueen 

laajennus, Virpi-Porhonkallio 
Yleiskaava 

Maa- ja metsätalous / retkeily- / virkistysalue MRV   
 A-alue muuttuu: MRV-alueen laajennus, Merimasku Ei enää hallinnollinen keskus, taajamarakenteen 

painopiste Hellemaa 
Maa- ja metsätalousalue M  
 TP-alue muuttuu: M-alueen laajennus, Luonnonmaa Yleiskaava 
Virkistysalue V  

M-alue muuttuu: V-alueen tarkennus, Luonnonmaa Yleiskaava 
Suoja- ja konsultointivyöhyke  
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: seveso III -

mukaiset laitokset 
TUKES 

Liikenteen merkinnät  
 Vanton eritasoliittymä ja Viestitien katuyhteys satamaan 

osoitetaan toteutuneina. 
Toteutuneita liikenneyhteyksiä. 

 Turun Kehätie osoitetaan merkinnällä 
kaksiajoratainen/nelikaistainen kantatie välillä Järvelän 
eritasoliittymä–Raision keskustatunneli. 

E18 Kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio, YVA ja 
yleissuunnitelma, käynnissä. 

 Ruona, uusi eritasoliittymä E18 Kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio, YVA ja 
yleissuunnitelma, käynnissä. 

 

Raisio Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Kaupunkikehittämisen kohdealue, Raisio Turun kaupunkiseudun kaupunkikehittämisalue 
 Teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealue, 

Satamat, Telakka-alueet, BIP-synergia, Temppelivuori 
Seudullisesti merkittävä ja turvattava T - ja TP -vyöhyke, 
sisältää alueita, joilla on maankäytön tarkistustarpeita 
yleiskaavassa 

 Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue.: Hauninen, 
Mylly (Kuloinen), Kuninkoja (Itäniitty), korvaa km-
kohdemerkinnän (Mylly) 

Kaupan palveluverkkoselvitys  
Seudullisesti merkittävät, keskusta-alueiden ulkopuoliset 
vähittäiskaupan suuryksikköjen alueet 

Taajamatoimintojen alue A  
 V-alue muuttuu: A-alueen vähäinen laajennus, Vierula Yleiskaava, virkistysreitti ja -yhteys alueen läpi turvattava 
 V-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Petterinpelto  Yleiskaava 
 V-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Makspelto Yleiskaava 
 V-alue muuttuu: A-alueen vähäinen laajennus, 

Kuloistenniitty  
Raisio ja Turku: selvitys alueen maankäyttö ja 
liikenneyhteystarve, A-alue RM35, seudullinen 
viheryhteys turvattava 

Työpaikkatoimintojen alue TP 
 V-alue muuttuu: Uusi TP alue, Temppelivuori 

lähialueineen 
Yleiskaava, seudullinen viheryhteys turvattava 

 M-alue ja V-alue muuttuu: TP-alueen laajennus, vt8 
pohjoiset alueet 

Yleiskaava, virkistysreitti ja -yhteys alueen läpi turvattava 

 A-alue muuttuu: TP-alueen laajennus, Kuloinen, 
Kuninkoja 

Asemakaava, nykytilan toteaminen   

Retkeily- ja matkailutoimintojen kohde r 
 Uusi r-kohde, seudullinen moottorirata  

 
Asemakaava, taajamarajaukseen kytkeytyvä merkintä, 
nykytilan toteaminen 

Suoja- ja konsultointivyöhyke  
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: seveso III -

mukaiset laitokset 
TUKES 

Liikenteen merkinnät 
 Valtatie 8 Raisio–Nousiainen moottoritie. Toteutuneita liikenneyhteyksiä. 
 Marjamäen eritasoliittymä sekä tieyhteydet osoitetaan 

toteutuneina liikenneyhteyksinä. 
Toteutuneita liikenneyhteyksiä. 



 Krookila, uusi eritasoliittymä. E18 Kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio, YVA ja 
yleissuunnitelma, käynnissä. 

 Raisionkaari, uusi eritasoliittymä ja uusi yhdystie. E18 Kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio, YVA ja 
yleissuunnitelma, käynnissä. 

 Raision keskustatunneli, uusi eritasoliittymä. E18 Kehätien parantaminen, yleissuunnitelma. 
 Raision keskusta, uusi eritasoliittymä kumotaan. E18 Kehätien parantaminen, yleissuunnitelma. 
 Turun Kehätie osoitetaan merkinnällä 

kaksiajoratainen/nelikaistainen kantatie välillä Järvelän 
eritasoliittymä–Raision keskustatunneli. 

E18 Kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio, YVA ja 
yleissuunnitelma, käynnissä. 

 Yt-merkintä välillä Turun kehätie (kt40) – Vahdontie 
(yt2012) kumotaan 

Muutettu yksityistieksi 

 

Kaarina Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Kaupunkikehittämisen kohdealue, Kaarina, satelliitti 

Piikkiö 
Turun kaupunkiseudun kaupunkikehittämisalue: 
Lemunniemi, Piispanristi, Piikkiö: kohteet edellyttävät 
lisätoimenpiteitä joukkoliikenteen kannattavuuden ja 
kestävän liikkumisen ratkaisujen kehittämiseksi, 

 Yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalue, Tuorla-
Pukkila, Kuusisto 

Yhdyskuntarakenteellisesti potentiaalinen alue, 
Johdonmukainen ja saavutettava: Tuorla-Pukkila, uusi 
seututie: Kuusisto  

 Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue: Krossi, 
Piispanristi, korvaa km-kohdemerkinnän Piispanristi 

Kaupan palveluverkkoselvitys, Seudullisesti merkittävät, 
keskusta-alueiden ulkopuoliset vähittäiskaupan 
suuryksikköjen alueet 

Keskustatoimintojen alue C 
 A-alue muuttuu: C-alueen laajennus, Kaarinan keskusta-

alueen laajennus 
Maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta 

Taajamatoimintojen alue A 
 C-alue muuttuu, A-alueen laajennus, Piikkiö Ei enää hallinnollinen keskus, maakuntakaavan 

kokonaistarkastelu C-alueiden osalta 
 TP-alue muuttuu: A-alueen laajentuminen, Piispanristin 

pohjoinen taajama-alue 
Yleiskaava 

 M-alue muuttuu: A-alueen laajentuminen, Piikkiön 
kirkonkylä 

Ei yleiskaavaa/RM35 aluetta: johdonmukainen A-alueen 
laajeneminen, kytkeytyy eteläisemmän hajauttavamman 
alueen poistamiseen; (Luodontie) 

Työpaikkatoimintojen alue TP  
 T-alue muuttuu: Uusi TP-alue, Raadelman yritysalueen 

pohjoinen osa  
Asemakaava 

 V-alue muuttuu: TP alueen laajennus länteen, TP-alueen 
supistuminen idässä, Krossi 

Vastavuoroisuus/kompensaatio V-alueen osalta 

Muuttuva työpaikkatoimintojen alue TP/m  
 V-alue muuttuu, A-alue muuttuu, TP-alue muuttuu, km-

kohde poistuu: Uusi TP/m-alue, Piispanristi 
Yleiskaava, Rakennemalli35, Lemunniemen ja 
Piispanristin osayleiskaavaprosessi 

Vähittäiskaupan kohde kms  
uusi kms-kohde, Ravattula (korvautuva km-
kohde) 

Nykytilan toteaminen, Kaupan 
palveluverkkoselvitys 

Teollisuustoimintojen alue T 
 TP-alue muuttuu: uusi T-alue, Pukkila Nykytilan toteaminen, asemakaavatyö käynnissä  
Virkistysalue V 
 TP-alue muuttuu: TP-alueen supistuminen idässä, uusi V-

alue, Krossi 
Vastavuoroisuus/kompensaatio V-alueen osalta 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue M 
 A-alue muuttuu: M-alueen laajentuminen, Luodontien 

varren taajamatoimintojen alue 
Hajauttavan taajama-alueen poistaminen 

Liikenteen merkinnät  
 Kurkela–Kirjala, uusi seututie ja siltayhteys, Kurkelantien 

osoittaminen kokonaisuudessaan seututienä. 
Muuttuva merkintä, Saaristotien eli maantien 180 
parantamiseksi välillä Kurkela-Kirjala, YVA ja 
yleissuunnitelma 2010. Seudullisesti merkittävä 
tieyhteys. 

 Kaarinantie, uusi seututie Kaarinantien käännön 
osuudella, Kaarinantien osoittaminen seututienä. 

Muuttuva merkintä, Mt 2200 Kaarinantien kääntö, YVA, 
2013. Seudullisesti merkittävä tieyhteys. 

 Hadvalantien pohjoispää, Piikkiö-Kirismäki yhdystien 
linjausta tarkistettu. 

Tekninen korjaus. 

 Osoitetaan toteutumattomat raideliikenteen paikat 
(Littoinen) merkinnällä uusi raideliikennepaikka. 

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehityspolku, 
2014. 

 



 

 

Masku Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Kaupunkikehittämisen kohdealue, satelliitti: Masku Turun kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen satelliitti: 

kohteet edellyttävät lisätoimenpiteitä joukkoliikenteen 
kannattavuuden ja kestävän liikkumisen ratkaisujen 
kehittämiseksi; alueen sisäpuolella olevien alueiden 
kehittäminen kunnan yleiskaavan mukaisesti, mukaan 
lukien keskusta-alue sekä Humikkala-Rivieran alueet 

Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen vähäinen laajennus 

Nousiaisten taajaman kanssa yhteen, Maskuntie 
Hyvin saavutettavissa oleva, johdonmukainen 
taajamatoimintojen alue, vanhaa rakennetta toteava  

 M-alue muuttuu: A-alueen vähäinen laajennus, 
Humikkala  

Asemakaava 

Vähittäiskaupan kohde km 
 Uusi km-kohde, vähittäiskaupan kohde, jolta ei edellytetä 

hyvää ja monipuolista saavutettavuutta, Riviera 
Yleiskaava 

Suoja- ja konsultointivyöhyke 
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: seveso III -

mukaiset laitokset 
TUKES 

Liikenteen merkinnät 
 Valtatie 8 Raisio–Nousiainen moottoritie sekä 

Humikkalan ja Maskun eritasoliittymät osoitetaan 
toteutuneina liikenneyhteyksinä. 

Toteutuneita liikenneyhteyksiä. 

 

Nousiainen Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue, Nousiainen Seudullisesti merkittävät keskukset, joilla merkitystä 

seudullisessa palveluverkossa 
 Teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealue, vt8 

Nousiainen-Mynämäki 
Seudullisesti merkittävä T - ja TP -vyöhyke, maankäytön 
kehittäminen edellyttää päätöksiä liikenteellisten 
ratkaisujen osalta, Tukee pohjoisen t-kohdealueen 
kehittämistä, yhdistyy Mynämäen TP-alueeseen 

Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus Maskun taajaman 

kanssa yhteen; Maskuntie 
hyvin saavutettavissa oleva, johdonmukainen 
taajamatoimintojen alue, vanhaa rakennetta toteava 

Liikenteen merkinnät 
 Valtatie 8 Raisio–Nousiainen moottoritie sekä 

Nousiaisten eritasoliittymä osoitetaan toteutuneina 
liikenneyhteyksinä. 

Toteutuneita liikenneyhteyksiä. 

 

Mynämäki Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät   
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue, Mynämäki Seudullisesti merkittävät keskukset, joilla merkitystä 

seudullisessa palveluverkossa 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue, Lauttanpää paikallisjuna-asemapaikka 
 Teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealue, vt8 

Nousiainen-Mynämäki 
Seudullisesti merkittävä T -ja TP -vyöhyke, tukee 
eteläisen uuden TP-alueen kehittämistä, yhdistyy 
Nousiaisten t-kohdealueeseen 

Keskustatoimintojen alue C 
 c-kohde poistuu, A-alue muuttuu: uusi C-alue Maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta 
Työpaikkatoimintojen alue TP 
 M-alue poistuu, t-kohde poistuu: uusi TP-alue, Roukkuli Yleiskaava 
Suoja- ja konsultointivyöhyke 
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: seveso III -

mukaiset laitokset 
TUKES 

 

Rusko Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Kaupunkikehittämisen kohdealueen satelliitti, Rusko Satelliittikohdealueet edellyttävät lisätoimenpiteitä 

joukkoliikenteen kannattavuuden ja kestävän liikkumisen 



ratkaisujen kehittämiseksi 
 Yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalue Maankäytön kehittämisen selvitysalue Ruskon ja Turun 

välillä, Yhdyskuntarakenteen todennäköinen 
laajentumisalue, maankäytön mahdollinen kehittäminen 
kytkeytyy satelliittialueiden toteutumisen jälkeiseen 
aikaan 

Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Päällistönmäki Asemakaava 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus Vahdon taajama Yleiskaava, asemakaavoitettavaksi tarkoitettu alue 
Liikenteen merkinnät 
 Vahdontie–Valtatie 8 (Rusko, Raisio), uusi yhteystarve Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035+, 2012. 
 Yt-merkintä välillä Turun kehätie (kt40) – Vahdontie 

(yt2012) kumotaan 
Muutettu yksityistieksi 

 

Lieto Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Kaupunkikehittämisen kohdealueen satelliitti, Lieto  Turun kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen 

satelliitti: kohteet edellyttävät lisätoimenpiteitä 
joukkoliikenteen kannattavuuden ja kestävän 
liikkumisen ratkaisujen kehittämiseksi: VT9:n 
joukkoliikenteen kehittämiskäytävä, keskustan 
kävelyvyöhyke 

 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue, Liedon 
asema 

Seudullisesti merkittävät keskukset, joilla merkitystä 
seudullisessa palveluverkossa 

 Teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealue: 
Avanti, Tuulissuo, Suopohja 

Seudullisesti merkittävä ja turvattava T - ja TP -
vyöhyke, E18/Ten-T käytäväkokonaisuuden 
kehittäminen, seudullinen viheryhteys turvattava 

 Yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalue, 
E63/vt9 eteläinen puoli 

Uusi maankäytön kehittämisen selvitysalue Liedon 
aseman lounaispuolelle, maankäytön kehittäminen 
edellyttää päätöksiä liikenteellisten ratkaisujen 
osalta (ns. "kymppitien kääntö") 

Keskustatoimintojenalue C 
 A-alue muuttuu: C-alueen laajennus Maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden 

osalta, Liedon kävelyvyöhyke 
Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Loukinainen-

Kärpijoki-Kahloja-Pettinen-Raukkala 
Yleiskaava, RM35, KKKA, Liedon YK työn lähtökohdat, 
kunnan ohjelmoidut maankäytön 
kehittämistavoitteet (Ohjeellisen tielinjauksen 
kumoutuminen) 

 V-alue muuttuu, M-alue muuttuu: A-alueen laajennus, 
Ilmarinen 

RM35, Maaria-Ilmarinen OYK:n mukainen taajama-
aluerajaus / lentokentän toiminnan turvaamisen 
vaikutukset A-alueen rajaukseen, virkistys- ja 
ekologiset yhteydet varmistettava 

 M-alue muuttuu: A-alueen vähäinen laajennus, Liedon 
asema  

Tekninen korjaus 

Työpaikkatoimintojen alue TP 
 M-alue muuttuu: TP-alueen vähäinen laajennus, 

Tuulissuo Pukkilan etl:n suuntaan 
Yleiskaava, Liedon YK työn lähtökohdat, kunnan 
ohjelmoidut maankäytön kehittämistavoitteet, 
ekologinen yhteys turvattava 

Teollisuustoimintojen alue T 
 M-alue muuttuu: Uusi T-alue, Kailassuonkallio  Yleiskaava, kunnan ohjelmoidut maankäytön 

kehittämistavoitteet 
 M-alue muuttuu: T-alueen laajennus, Asemanseutu Tekninen tarkistus 
Erityistoimintojen alue E 
 M-alue muuttuu: E-alueen laajennus, Kailassuonkallio Yleiskaava, kunnan ohjelmoidut maankäytön 

kehittämistavoitteet 
Retkeily- ja matkailutoimintojen alue R 
 V-alue muuttuu, M-alue muuttuu: uusi R-alue 

Zoolandia  
Nykytilanteen toteaminen, asemakaavatyö 
käynnissä, tekninen korjaus 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue M 
 A-alue muuttuu: M-alueen laajennus, Ilmarinen RM35, Maaria-Ilmarinen OYK Luonnoksen mukainen 

taajama-aluerajaus / lentokentän toiminnan 
turvaamisen vaikutukset A-alueen rajaukseen, 
virkistys- ja ekologiset yhteydet varmistettava 

Virkistysalue V   
 M-alue muuttuu: V-alueen vähäinen laajennus, 

Ilmarinen  
RM35, Maaria-Ilmarinen OYK Luonnos 



Liikenteen merkinnät 
 Tuulissuon eritasoliittymä osoitetaan 

eritasoliittymänä. 
Toteutuneita liikenneyhteyksiä. 

 Valtatien 10 kääntö valtatielle 9, kaksi uutta 
vaihtoehtoista ja ohjeellista valtatielinjausta 
valtatieltä 10 valtatielle 9, toiseen vaihtoehtoon liittyy 
mahdollisesti uusi eritasoliittymä valtatielle 9, Liedon 
eteläisen ohikulkutieyhteystarvemerkinnän ja siihen 
liittyvien eritasoliittymävarausten kumoutuminen, 
valtatien 10 tieluokituksen muuttaminen keskustan 
kohdalla vt/yt. 

Valtatien 10 linjausvaihtoehtojen 
aluerakenneselvitys 2014. Liedon keskustan 
läpiajavan liikenteen häiriöiden vähentäminen, 
liikenteen toimivuuden parantaminen ja Liedon 
keskustan täydennysrakentaminen. 

 Valtatien 10 eteläinen ohitus sekä siihen liittyvät 
eritasoliittymät kumoutuvat 

Valtatien 10 linjausvaihtoehtojen 
aluerakenneselvitys 2014.  

 Sippaantien uusi eritasoliittymä kumoutuu. E18 Kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, 
yleissuunnitelma, 2016. 

 Liedon asemalle uusi raideliikenteen asemapaikka. Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen 
kehityspolku, 2014. 

 

Paimio Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Kaupunkikehittämisen kohdealueen satelliitti, Paimio Kehittämisenkohdealuetta tarkistettu huomioimaan 

keskustan kehälle kaavoitetut A-alueet ja maisema-alue, 
yhdessä TLKKA:n kanssa muodostavat 
kehittämisvyöhykkeen 110-tielle asti 

 Teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealue, 
E18/Valtatie110 

Seudullisesti merkittävä T- ja TP-vyöhyke, luonnonarvot 
on turvattava  

Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: Uusi A-alueen laajennus, Sievola  Yleiskaava 
Työpaikkatoimintojen alue TP 
 M-alue muuttuu, S-alueen osa muuttuu: TP-alueen 

laajennus  
Yleiskaava, TP-alueen laajennus etelään mt110 
eteläpuolelle  
Laajentuminen itään, osittain arvonsa menettäneen S-
alueen päälle: Eteläpuolisella alueella on edelleen 
geologinen arvo, mutta luontoarvojensa osalta alue on 
menettänyt merkitystään voimakkaiden hakkuiden takia. 

 T-alue muuttuu: TP-alueeksi, Kuninkaantien eli Suuren 
Rantatien varsi 

Yleiskaava 

Liikenteen merkinnät 
 Paimion rataoikaisu, uusi rataoikaisu kumoutuu Paimion rataoikaisusta on laadittu yleissuunnitelma 

(1992), mutta oikaisun suunnitteluvalmiutta ei 1990-
luvun alun jälkeen ole edistetty, eikä rataoikaisu kuulu 
Liikenneviraston pitkän tähtäimen suunnitelmiin. 

 Paimion uusi raideliikenteen asemapaikka. Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehityspolku, 
2014. 

 

Sauvo Perustelut 
Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Kannas–Foudila Asemakaava, olemassa olevan A-alueen vähäinen 

laajennus 
Työpaikkatoimintojen alue TP 
 M-alue muuttuu: TP-alueen laajennus Kulmala–Timperin 

yritysalue 
Asemakaava, maisema-alueen rajalla olemassa olevan 
TP-alueen laajennus 

Liikenteen merkinnät 
 Parainen–Sauvo (Parainen, Sauvo), uusi ohjeellinen 

seututie  
Muuttuva merkintä, Parainen–Kemiönsaari, 
Tieverkkosuunnitelman päivittäminen, 2014. 

  



SALON SEUTU 

Salo Perustelu 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Kaupunkikehittämisen kohdealueet: Salo, Märy ja Pertteli Edellyttävät toimenpiteitä kestävän liikkumisen 

ratkaisujen kehittämiseksi keskusten välillä 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueet: Muurla, 

Suomusjärvi, Perniö 
Seudullisesti merkittävät keskukset, joilla merkitystä 
seudullisessa palveluverkossa 

 Teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealueet: 
Lakianummi 

Seudullisesti merkittävä T -ja TP -vyöhyke, Maankäytön 
kehittäminen edellyttää päätöksiä liikenteellisten 
ratkaisujen osalta 

 Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue: Meriniitty, 
Valuri-Ollikkala 

Kaupan palveluverkkoselvitys  
Seudullisesti merkittävät, keskusta-alueiden ulkopuoliset 
vähittäiskaupan suuryksikköjen alueet 

Keskustatoimintojen alue C 
 A-alue muuttuu/c-kohde korvautuu: uusi C-alue, Perniö  Merkittävä paikallinen alakeskus, maakuntakaavan 

kokonaistarkastelu C-alueiden osalta 
 c-kohde kumotaan, Toija Maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta, ei 

enää hallinnollinen keskus 
 c-kohde kumotaan, Suomusjärvi  Maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta, ei 

enää hallinnollinen keskus 
Taajamatoimintojen alue A sekä kohde at 
 C-alue muuttuu: A-alue laajentuu, Halikko Ei enää hallinnollinen keskus, maakuntakaavan 

kokonaistarkastelu C-alueiden osalta 
 TP-alue muuttuu: A-alue laajentuu, Halikko  Yleiskaava 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Halikonrinne Alueen asemakaavoitus sekä yleinen alueen 

kehittäminen, Salon kaupungin teettämä 
maisemaselvitys 

 M-alue muuttuu: A-alueen laajentuminen, Moottoritien 
eteläpuolinen A-alue Isokylä-Tavola-Toijala  

Yleiskaava Isokylä-Tavola-Toija 

 V-alue muuttuu, at-kylämerkintä korvautuu: A-alueen 
laajennus / Uusi A-alue, Merikulma 

Yleiskaava 

 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Märy  Yleiskaava, kunnan maapolitiikka, Salon 
keskusverkkoselvitys, alueen asemakaavoitus sekä 
yleinen alueen kehittäminen 

 M-alue muuttuu: A-alueen laajennukset, Pertteli 
(Hähkänä, Kaivola) 

Salon keskusverkkoselvitys, voimassa oleva asemakaava, 
alueen asemakaavoitus sekä yleinen alueen kehittäminen 

 M-alue muuttuu, TP-alue muuttuu: A-alueen laajennus, 
Kaivolan taajama  

Osittain toteutunut AK-alue, paikallinen työpaikka-alue, 
joka sisältyy A-alueeseen. 

 M-alue ja R-alue muuttuu, at-kohde poistuu: uusi A-alue, 
Mathildedal 

Asemakaavan mukaisesti, muutosta tukee alueella 
edennyt asemakaavoitus sekä yleinen alueen 
kehittäminen, Metsähallitus erottanut alueen Teijon 
kansallispuistosta eli ei osa kansallispuistoa, A-alue 
kansallispuiston rajauksen mukaisesti 

 at-merkinnän sijainti muuttuu, Rekijoen kylä Tekninen tarkistus 
Vähittäiskaupan kohde kms 
 Uusi kms-kohde, vähittäiskaupan kohde: Halikko Yleiskaava, Kaupan palveluverkkoselvitys 
Työpaikkatoimintojen alue TP/ Muuttuva työpaikkatoimintojen alue TP/m, työpaikkatoimintojen kohde tp 
 M-alue muuttuu: Uusi TP-alue, Märy  Potentiaalinen sijainti, kehittyvä TP-alue, 

Tuulivoimakohteen läheisyys 
 M-alue muuttuu: TP-alueen laajennus, Riikki T-alueen johdonmukainen laajentumisalue, alueen 

kehittämisen turvaaminen 
 A-alue muuttuu: TP-alueen laajennus, Kankkonummi Voimassaolevan asemakaavan mukainen kehittyvä 

maankäyttö 
 A-alue muuttuu: uusi muuttuva työpaikkatoimintojen 

TP/m -alue, Valuri Ollikkala 
Yleiskaava 

 Uusi työpaikkatoimintojen kohde, Piihovi Olemassa olevan tilanteen toteaminen ja Salon 
kaupungin potentiaalisten yritysalueitten selvitys 

Teollisuuden kohde t 

 Uusi t-kohdemerkintä, Kuusjoenperä Nykytilan toteaminen/tekninen tarkistus 
 T-alue muuttuu: M-alueen laajennus, t-kohdemerkintä, 

Vehasen saha 
Tekninen muutos T   t-kohdemerkinnäksi 

Erityistoimintojen kohde ea 
 Uusi ea -kohde, Hevonpään ampumarata  Seudullinen ampumarata, erilliskysymys, 

Kokonaismaakuntakaavan täydentäminen 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue M 

T-alue muuttuu: M-alueen laajennus, Vehasen saha Tekninen muutos 
Suoja- ja konsultointivyöhyke 



 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: seveso III -
mukaiset laitokset 

TUKES 

Liikenteen merkinnät 
 Valtatie 1 Muurla–Lohja, moottoritie sekä Lahnajärven, 

Suomusjärven, Kruusilan, Muurlan, Märyn ja Piihovin 
eritasoliittymät osoitetaan toteutuneina. 

Toteutuneita liikenneyhteyksiä 

 Haukkalan uusi eritasoliittymä ja uudet 
yhteystarvemerkinnät Haukkalaan sekä Pertteliin. 

Salon kaupungin yleiskaavoitus. 

 Kantatie 52, 1. vaiheen osuus uudesta kantatiestä 
osoitetaan olemassa olevana tienä. 

Toteutuneita liikenneyhteyksiä. 

 Kantatie 52, uusi eritasoliittymä. Salon itäisen ohikulkutien yleissuunnitelma, 2006. 
 Yhteystarvemerkintä Salainen kumoutuu. Salon kaupungin yleiskaavoitus. 
 Salaisten uusi eritasoliittymä. Salon kaupungin yleiskaavoitus. 
 Halikon uusi raideliikenteen asemapaikka. Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehityspolku, 

2014. 

 

Somero Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue, Somero Seudullisesti merkittävät keskukset, joilla merkitystä 

seudullisessa palveluverkossa 
Keskustatoimintojen alue C 
 A-alue muuttuu: C-alueen laajennus ml. pohjoisen jäähalli  Maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta, 

Someron keskustan laajentuminen, alueella keskeiset 
palvelut 

Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen vähäinen laajentuminen, 

Palma. 
Tekninen tarkistus 

Erityistoimintojen kohde ea 
 Uusi ea-kohde, Pajulan ampumarata Seudullinen ampumarata, erilliskysymys, 

Kokonaismaakuntakaavan täydentäminen 
Suoja- ja konsultointivyöhyke 
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: Tammelan 

varikko 
Tekninen tarkistus 

  



VAKKA-SUOMI 

Uusikaupunki Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Kaupunkikehittämisen kohdealue: Uusikaupunki Seutukeskus, edellyttää toimenpiteitä kestävän 

liikkumisen ratkaisujen kehittämiseksi 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue, Eteläkulma Paikallisjuna-asemapaikka 
 Yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalue: UKI-

Kalanti välinen alue. 
Maankäytön kehittämisen selvitysalue: 
yhdyskuntarakenteellisesti potentiaalinen alue, jonka 
kehittäminen kytkeytyy aktiivisen maankäytön alueiden 
toteutumisen jälkeiseen aikaan 

Työpaikkatoimintojen alue TP 
 Osa A-alueesta muuttuu: TP-alueen laajennus, Ruokola Asemakaava, kunnan ohjelmoidut maankäytön 

kehittämistavoitteet 
 M-alue, A-alue muuttuu: TP-alueen laajennus, 

Kalannintie 
Asemakaava, kunnan ohjelmoidut maankäytön 
kehittämistavoitteet 

Suoja- ja konsultointivyöhyke 
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: seveso III -

mukaiset laitokset 
TUKES 

 

Laitila Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue, Laitila Seudullisesti merkittävät keskukset, joilla merkitystä 

seudullisessa palveluverkossa 
 Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue, Meijerin alue Seudullisesti merkittävät, keskusta-alueiden ulkopuoliset 

vähittäiskaupan suuryksikköjen alueet Kaupan 
palveluverkkoselvitys 

Keskustatoimintojen alue C 
 A-alue muuttuu: C-alueen vähäinen laajennus maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta 
Työpaikkakohde tp 
 Uusi tp-kohde: Sahan alue, Laitilan 

virvoitusjuomatehtaan alue  
Nykytilanteen toteaminen 

Muuttuva työpaikkatoimintojen alue TP/m 
 Vahvistamaton alue: uusi TP/m-alue, Meijerin alue vt8 ja taajama-alueen yhteensovittavan suunnittelun 

eteneminen 
Liikenteen merkinnät 
 Erik Sorolaistentie, yhdystie kehäväylänä  Laitilan kaupungin yleiskaavoitus 
 Laitilan keskustaajama, Pohjoinen eritasoliittymä 

kumoutuu. 
Kumoutuva merkintä, vt8 liikennejärjestelyt Laitilan 
kaupungin kohdalla, Liikenteen ja maankäytön selvitys 

 

Pyhäranta  Perustelut 
Maa- ja metsätalous- / retkeily- / virkistysalue MRV 
 E-alue poistuu: uusi MRV-alue, Reila Puolustusvoimien käytössä oleva alue siirtynyt 

Metsähallitukselle, alueella käytössä oleva 
yleismaankäyttömerkintä 

Retkeily- ja matkailutoimintojen kohde r 
 Uusi r-kohde, Reila alueen tuleva käyttötarkoitus 
Suoja- tai konsultointivyöhyke 

Suojavyöhyke kumotaan alueen muuttunut käyttötarkoitus 
Liikenteen merkinnät 
 Yhteystarvemerkintä Ropa–Ihode kumotaan. Pyhärannassa Ropan ja Ihoden väliselle uudelle 

yhteydelle ei ole merkittävää liikenteellistä tai 
maankäytöllistä tarvetta. Yhteyden toteuttaminen ei ole 
näköpiirissä hyvin pitkälläkään aikavälillä, eikä yhteyden 
suunnitteluvalmiutta ole edistetty. Tavoitteeksi asetetaan 
olemassa olevan Verhokyläntien kehittäminen. 

 Ihoden eritasoliittymän sijaintia tarkistettu. Tekninen tarkistus, Pyhärannan kunnan yleiskaavoitus. 

 

 

 

 



Vehmaa Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue, Vehmaa paikallisjuna-asemapaikka 

 

Taivassalo Perustelut 
ei tarkistuksia 

 

Kustavi Perustelut 
ei tarkistuksia 

 

  



LOIMAAN SEUTU 

Loimaa Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Kaupunkikehittämisen kohdealue, Loimaa, Hirvikoski Seutukeskus, edellyttää toimenpiteitä kestävän 

liikkumisen ratkaisujen kehittämiseksi 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue, Mellilä Paikallisjuna-asemapaikka 
 Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue, vt9 kaupan 

alue 
Kaupan palveluverkkoselvitys 
Seudullisesti merkittävät, keskusta-alueiden 
ulkopuoliset vähittäiskaupan suuryksikköjen alueet 

 Yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalueet: 
Pölkintie, Turuntie 

Maankäytön kehittämisen selvitysalue: 
yhdyskuntarakenteellisesti potentiaalinen alue, jonka 
kehittäminen kytkeytyy kaupunkikehittämisen 
kohdealueen toteutumisen jälkeiseen aikaan 

Taajamatoimintojen alue A sekä kohde at 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Nahinlahdentie Yleiskaava, asemakaavoitus käynnissä 
 Uusi at-kohde, Kauhanoja Tekninen korjaus, nykytilanteen toteaminen 
Työpaikkatoimintojen alue TP 
 A-alue muuttuu: TP-alueen laajennus vt9:n 

luoteispuolelle 
Yleiskaava 

 M-alue muuttuu: TP-alueen laajennus eritasoliittymän 
etelä-lounaispuolelle 

Yleiskaava 

Suoja- ja konsultointivyöhyke  
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: 

Virttaan varalaskupaikka 
Tekninen tarkistus 

 

Aura Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue: Aura Seudullisesti merkittävät keskukset, joilla merkitystä 

seudullisessa palveluverkossa, paikallisjuna-asemapaikka 
 Teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealue, vt9 

Ketunkulma 
Seudullisesti merkittävä T- ja TP -vyöhyke, Maankäytön 
kehittäminen edellyttää päätöksiä liikenteellisten 
ratkaisujen osalta 

Keskustatoimintojen alue C 
 A-alue muuttuu: Uusi C/m  maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta, 

Kaupan palveluverkkoselvitys 
Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Turuntie Vähäinen laajennus taajamatoimintojen kehittämisen 

kohdealueen rajaan 
Työpaikkatoimintojen alue TP 
 M-alue muuttuu: vähäinen TP-alueen laajennus, Kuovi Asemakaavoitus käynnissä, kunnan ohjelmoidut 

maankäytön kehittämistavoitteet 
Liikenteen merkinnät 
 Päivästön eritasoliittymä. Olemassa oleva eritasoliittymä. 

 

Pöytyä Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue: Kyrö Seudullisesti merkittävät keskukset, joilla merkitystä 

seudullisessa palveluverkossa, paikallisjuna-asemapaikka 
Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus; Kyrö Ollilantie-

Kyröntie 
Vähäinen, johdonmukainen laajentumisalue 

 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus; Riihikoski 
Sankarintie-Kantatie  

Vähäinen, johdonmukainen laajentumisalue 

Suoja- ja konsultointivyöhyke 
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: seveso III -

mukaiset laitokset 
TUKES 

Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: 
Virttaan varalaskupaikka 

Tekninen tarkistus 

Liikenteen merkinnät 
 Kantatie 41 (Aura), uusi kantatie kantatien käännön 

osuudella 
Muuttuva merkintä, Valtatien 9 ja maantien 224 Auran 
keskustan eritasoliittymän alustava yleissuunnitelma, 
2013. 

 Yhteystarvemerkintä Kyrö–Riihikoski kumotaan. Kumoutunut merkintä. Pöytyän kunnassa Kyrön ja 
Riihikosken taajamien välisen tieyhteyden kehittäminen 
on kunnan sisäisen toiminnan kannalta tarpeellista. 



Tavoitteena on, että olemassa olevaa Jalkalantietä 
kehitetään Riihikosken ja Kyrön taajamien välillä, mikä 
parantaa taajamien välisiä yhteyksiä. Uuden tieyhteyden 
toteuttaminen ei ole hyvin pitkälläkään tähtäimellä 
näköpiirissä, sillä yhteystarve on paikallinen, eikä 
yhteyden suunnittelua ole edistetty. 

 

Oripää Perustelut 
Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen vähäinen laajennus, Tuomisto Asemakaava, kunnan ohjelmoidut maankäytön 

kehittämistavoitteet 
 M-alue muuttuu: A-alueen vähäinen laajennus, 

Yläneentie-Leppämäentie 
Asemakaava 

Retkeily- ja matkailutoimintojen kohde r 
 Uusi r-kohde: Lentokentän alue  tukee taajama-alueen kehittämistä 
Yhdyskuntateknisen huollon alueen kohde et 
 et-kohde kumotaan, jätevedenpuhdistamo et206 Merkintä et 206 (jätevedenpuhdistamo) kumotaan 

tarpeettomana 
Suoja- ja konsultointivyöhyke  
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: 

Virttaan varalaskupaikka 
Tekninen tarkistus 

 

Koski TL Perustelut 
Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Tuimalantie  Yleiskaava, asemakaava, nykytilan toteaminen 
Työpaikkatoimintojen alue TP 
 M-alue muuttuu, t-kohde poistuu: Uusi TP-alue, 

Koskentie 
Yleiskaava 

Liikenteen merkinnät 
 Yhdystie 12322, Raunion sahalta yhdystie valtatielle 10 

osoitetaan toteutuneena tienä. 
Toteutuneita liikenneyhteyksiä. 

 

Marttila Perustelut 
Taajamatoimintojen alue A 
 M-alue muuttuu: A-alueen vähäinen laajennus, 

Myllypelto 
Olemassa olevan A-alueen vähäinen laajennus 

 

  



TURUNMAA  

Parainen Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Kaupunkikehittämisen kohdealue: Parainen Seutukeskus, edellyttää toimenpiteitä kestävän 

liikkumisen ratkaisujen kehittämiseksi 
 Yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalue: Kirjala, 

Prästgården 
Yhdyskuntarakenteellisesti potentiaalinen, sijainniltaan 
otollinen hyvin saavutettava alue, jonka maankäytön 
kehittäminen edellyttää päätöksiä liikenteellisten 
ratkaisujen osalta, kytkeytyy kaupunkikehittämisen 
kohdealueen toteutumisen jälkeiseen aikaan  

Keskustatoimintojen alue C 
 A-alue muuttuu: C-alueen laajennus Maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta 
Työpaikkatoimintojen alue TP 
 A-alue muuttuu: TP-alueen laajennus Asemakaava, nykytilan toteaminen 
Suoja- ja konsultointivyöhyke 
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: seveso III -

mukaiset laitokset 
TUKES 

Liikenteen kohde- ja viivamerkinnät 
 Parainen–Sauvo (Parainen, Sauvo), uusi ohjeellinen 

seututie  
Muuttuva merkintä, Parainen-Kemiönsaari, 
Tieverkkosuunnitelman päivittäminen, 2014. 

 

Kemiönsaari Perustelut 
Kehittämisperiaatemerkinnät 
 Taajamatoimintojen kehittämisen kohdealue: Kemiön 

keskusta 
Seudullisesti merkittävät keskukset, joilla merkitystä 
seudullisessa palveluverkossa 

Keskustatoimintojen alue C 
 A-alue muuttuu: uusi C-alue, Kemiö Maakuntakaavan kokonaistarkastelu C-alueiden osalta 
Taajamatoimintojen alue A 
 MRV-alue muuttuu: A-alueen laajennus, Brinkkulla Yleiskaava 
Maa- ja metsätalous- / retkeily- / virkistysalue MRV 
 A-alue muuttuu: MRV-alueen laajennus Yleiskaava, kirkkomaisema 
Teollisuustoimintojen alue / kohde 
 t-kem -kohde muuttuu: uusi t-kohde, Taalintehdas Yleiskaava 
Suoja- ja konsultointivyöhyke 
 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: 

Skinnarvikin varikko 
Tekninen tarkistus 

 Suoja- ja konsultointivyöhykkeen tarkistus: poistetaan TUKES, merkintä liittynyt t-kem -kohdemerkintään 
Liikenteen merkinnät  
 Lövö (Kemiönsaari), kiinteä yhteys osoitetaan 

toteutuneena tienä. 
Toteutuneita liikenneyhteyksiä. 

 Mjösundin ja Atun välinen yhteys matkailun 
yhteystarvemerkintä tarkistettu. 

Tekninen tarkistus 

 

Kemiönsaari, Örö Perustelut 
Erityistoimintojen alue E 
 W-alue muuttuu: uusi E-alue  Puolustusvoimien käytössä oleva alue 
Suojelualue S 
 E-alue poistuu: uusi S-alue, Örö Yleiskaava, Puolustusvoimien käytössä oleva alue 

siirtynyt Metsähallitukselle, osa alueesta Natura 2000 -
verkoston osa 

Retkeily- ja matkailutoimintojen alue/kohde 
 Uusi r-kohde Yleiskaava 
Puolustusvoimien alueen kohde ep 
 Uusi ep-kohde Yleiskaava 
Liikenteen merkinnät 
 Toteutuneet ja uudet veneväylät Örön saarelle Örön liikenteen tarpeet ja kannattavuus, 2014 
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