
Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seuduittain, jonka lisäksi sitä on täydennetty 
teemakohtaisilla vaihemaakuntakaavoilla. Voimassa on merkintöjä seitsemästä kaavasta. 
Tässä taulukossa on esitetty teemoittain, mistä kaavoista voimassa olevan maakuntakaavan 
eri merkinnät ovat peräisin. Kaavat, joista on voimassa runsaasti teeman merkintöjä, on 
merkitty taulukossa punaisella värillä. Sellaiset kaavat, joista on voimassa yksittäisiä teeman 
merkintöjä (ks. viitteet), on merkitty vaaleammalla sävyllä.

Luonnonarvojen ja 
-varojen 
vaihemaakuntakaava
2021

Taajamien maankäytön, 
palveluiden ja liikenteen 
vaihemaakuntakaava
2018

Tuulivoima-
vaihemaakuntakaava
2014

Loimaan seudun, Turun 
seudun kehyskuntien, 
Turunmaan ja Vakka-
Suomen maakuntakaavat
2013

Salo-Lohja-ratalinjan 
vaihemaakuntakaava
2012

Salon seudun 
maakuntakaava
2008

Turun kaupunkiseudun 
maakuntakaava
2004

Linkki voimassa olevien merkintöjen epäviralliseen kaavayhdistelmään. LAVMK TPLMK TVVMK VSMK Salora SSMK TKSMK
KAUPUNGIT, TAAJAMAT JA KYLÄT
Kaupunki- ja taajamatoimintojen kehittämisperiaate- ja aluemerkinnät, kaupan 
kehittämisperiaate- ja kohdemerkinnät, kylät

TEOLLISUUS JA TYÖPAIKAT
Teollisuuden, logistiikan ja työpaikkojen kehittämisperiaatemerkinnät, teollisuuden ja 
työpaikkojen alue- ja kohdemerkinnät

MAA- JA LENTOLIIKENNE
Tie- ja rataliikenteen alue-, kohde-, väylä- ja yhteystarvemerkinnät, lentoliikenteen alue- ja 
kohdemerkinnät

VESILIIKENNE
Vesiliikenteen alue-, kohde-, väylä- ja yhteystarvemerkinnät

LUONNONSUOJELU
Luonnonsuojelun alue- ja kohdemerkinnät, Natura-alue- ja -viivamerkinnät, geologinen suojelu

KULTTUURIPERINTÖ
Rakennetun ympäristön suojelun ja muinaisjäännösten alue- ja kohdemerkinnät, maisema-
alueet, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tiet

VIRKISTYS JA MATKAILU
Matkailun, retkeilyn ja virkistyksen kehittämisperiaate-, alue-, kohde- ja reittimerkinnät, veneilyn 
kohdemerkinnät, loma-asutuksen mitoitus

LUONNONVARAT
Vesiviljelyn ja kalastuksen kehittämisperiaatemerkinnät, maa- ja metsätalouden alueet, pinta- 
ja pohjavesialueet, kaivokset ja kiviaineksen ottoalueet

TUULIVOIMA
Tuulivoimaloiden alueet ja selvitysalueet, tuulivoimakohteet

YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO
Sähkö- ja vesiverkoston yhteystarve- ja linjamerkinnät, muuntoasemat, vedenottamot, 
jäteveden puhdistamot, jätteidenkäsittelyn alue- ja kohdemerkinnät

MUUT ERITYISTOIMINNOT
Puolustusvoimien alueet ja kohteet, ampumaradat, suojavyöhykkeet

VARSINAIS-SUOMEN VOIMASSA OLEVAT MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT KAAVOITTAIN

[1] Paraisten keskustan A- ja C-alueiden tarkennus [2] Kylät [3] Oripään ja Kiikalan lentokentät [4] Salo-Lohja-oikoradan tunnelit [5] Särkänsalmen veneväylä (valituksen alainen), yhteysalussatamat [6] Loma-asutuksen mitoitus osa-alueittain [7] Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhyke, pintaveden muodostumisalueet, tärkeä 
raakavesilähde [8] Tärkeä raakavesilähde [9] Tuulivoiman selvitysalue, rannikon tuulivoimakohteet
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https://varsinais-suomi.fi/suunnittelu/maakuntakaava/voimassa-oleva-maakuntakaava/varsinais-suomen-maakuntakaavayhdistelma/
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