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JOHDANTO
Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 7.12.2015 käynnistää
Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen. Kaava
tullaan laatimaan vaihemaakuntakaavana, jossa käsitellään kiertoja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja
potentiaalit yhteensovittaen ne maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden säilyttämiseen ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen. Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan koko Varsinais-Suomen
maakuntaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja
rakennuslain 63 §:n mukainen suunnitelma maakuntakaavan
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä
asioita kaavassa on tarkoitus käsitellä, millaisia vaihtoehtoja tutkitaan ja miten vaikutuksia arvioidaan, ketkä ovat osallisia ja miten he
saavat tietoa suunnittelusta sekä missä vaiheessa ja miten he voivat
esittää mielipiteitään suunnitelman sisällöstä. Lisäksi OAS:ssa on
tietoja maakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään koko kaavaprosessin ajan ja sen ajantasainen versio on nähtävillä VarsinaisSuomen liiton nettisivuilla. Viralliset kuulutukset ilmoitetaan
maakunnallisissa lehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) käyvät ilmi:
•
•
•
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kaavatyön lähtökohdat ja periaatteet,
kaavaprosessin eteneminen,
arvioitavat vaikutukset ja arvioinnin menetelmät sekä milloin ja
miten kaavoitukseen on mahdollista osallistua.
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LÄHTÖKOHDAT
MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu perustuu kolmeen lakisääteiseen asiakirjaan: maakuntasuunnitelmaan, maakuntaohjelmaan
ja maakuntakaavaan.

MAAKUNTAKAAVATILANNE
Varsinais-Suomen voimassa oleva maakuntakaava on valmisteltu ja
vahvistunut kuudessa osassa:
•

Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys
(MRL § 25). Maakuntasuunnitelma on pitkän tähtäimen visio Varsinais-Suomen tavoitetilasta. Maakuntaohjelma sisältää tavoitetilan
toteuttamisen edellyttämät kehityspolut ja toimenpiteet tärkeysjärjestyksessä. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma sisältyvät valtuustokausittain joka neljäs vuosi laadittavaan maakuntastrategiaan.
Strategia laaditaan yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton, kuntien
ja valtion aluehallintoviranomaisten sekä alueiden kehittämisen
kannalta merkittävien yhteisöjen, järjestöjen ja muiden toimijoiden
kanssa.
Maakuntakaava on kartalla esitetty yleispiirteinen suunnitelma
maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisten alueiden käytöstä
sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteista. Maakuntakaava voidaan laatia koko maakunnan kattavana kokonaiskaavana
tai teema- tai osa-aluekohtaisena vaihekaavana.
Maakuntakaava tulee voimaan maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksellä. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

•
•
•
•
•
•

Ympäristöministeriö on maakuntakaavojen vahvistamispäätösten
yhteydessä antanut Varsinais-Suomen liitolle jatkosuunnitteluohjeita koskien mm.
•

•
Yleispiirteinen alueiden käytön suunnittelu on jatkuva prosessi.
Voimassa olevien kaavojen tarkistustarpeita aiheuttavat sekä yhteiskunnallinen kehitys että muuttuva lainsäädäntö. Kokonaismaakuntakaavaa täydennetään, tarkistetaan ja ajantasaistetaan tarvittaessa
teema- ja/tai aluekohtaisilla vaihemaakuntakaavoilla.
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa käsitellään kolmea pääteemaa:
•

•

•
•

ratkaistaan luonnonarvojen, ekologisten yhteyksien ja
luonnonarvoiltaan merkittävien alueiden säilymiseen liittyvät
merkintätarpeet ja yhteensovitetaan ne olemassa olevien
suojelu- ja luonnonarvomerkintöjen kanssa,
ratkaistaan seudullisesti merkittävien luonnonvarojen
käyttöön ja käsittelyyn liittyvät sijainti- ja mitoituskysymykset
sekä
ratkaistaan maakunnan virkistysalueiden ja -reitistöjen kehittämisen kannalta tarpeelliset merkinnät.
osoitetaan teknisenä korjauksena tarpeelliset lisäykset 		
energiansiirtoon liittyviin merkintöihin.

Muita maakuntakaavoitukseen liittyviä, kokonaismaakuntakaavassa
käsiteltyjä teemoja, kuten kulttuuriperinnön, maisemansuojelun ja
asumisen kysymyksiä, ei tässä vaihemaakuntakaavassa pääsääntöisesti käsitellä, mutta ne otetaan huomioon tämän vaihemaakuntakaavan ratkaisuissa ja vaikutusten arvioinnissa. Tässä kaavatyössä ei
käsitellä turve- ja tuulivoimatuotantoon liittyviä kysymyksiä.

E18-moottoritien vaihemaakuntakaava,
vahvistuspäätös 25.9.2002
Turun kaupunkiseudun maakuntakaava,
vahvistuspäätös 23.8.2004
Salon seudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 12.11.2008,
(kumonnut E18-moottoritien vaihemaakuntakaavan)
Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaava,
vahvistuspäätös 4.12.2012
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja
Vakka-Suomen maakuntakaavat, vahvistuspäätös 20.3.2013
Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaava, 		
vahvistuspäätös 9.9.2014
Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava, hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018

•
•

valtakunnallisten rakennetun kulttuuriympäristöjen ja
maisema-alueiden merkitsemistä ja liikenneverkon
merkintöjä (Turun kaupunkiseudun maakuntakaava),
ekologisia yhteyksiä ja maakunnallisia luonnonarvoja 		
(Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja
Vakka-Suomen maakuntakaavat),
maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriperintöä
(Turunmaan maakuntakaava) sekä
Puolustusvoimilta vapautuvien alueiden maankäyttöä 		
(Vakka-Suomen maakuntakaava).

Nämä ohjeet tullaan ottamaan huomioon tämän vaihemaakuntakaavan lähtökohtina siltä osin kuin niitä voidaan vaihekaavan
valittujen teemojen yhteydessä käsitellä. Mm. kulttuuriperintöä
koskevat ohjeet tullaan ottamaan huomioon vasta tulevissa maakuntakaavaprosesseissa.
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) asettaa selkeät kehykset maakuntakaavan laadinnalle. Sekä lain yleinen tavoite (1 §), alueiden
käytön suunnittelun tavoitteet (5 §) että maakuntakaavan sisältövaatimukset (28 §, 71 b §) yhdessä niitä täydentävien valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
(VAT) kanssa ohjaavat maakuntakaavan sisältöä ja kaavaprosessia.
Maakuntakaavassa MRL:n ja VAT:n tavoitteet konkretisoidaan ja
sovitetaan yhteen kuntien kehittämistarpeiden kanssa aluevarauksiksi ja muiksi maakuntakaavamerkinnöiksi, joilla luodaan linjaukset
koko maakuntaa koskevalle tulevaisuuden maankäytölle.
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Maakuntakaavaa laadittaessa tekee maakunnan liitto yhteistyötä
alueen kuntien, valtion viranomaisten ja muiden maakuntakaavoituksen kannalta keskeisten tahojen kanssa. Maakuntakaavassa
esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja
osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.
Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin
alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten
tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen (MRL 25 §).
KIERTOTALOUS
Kiertotalouden keskeinen tavoite on sovittaa yhteen luonnonvarojen riittävyys ja niiden kestävä käyttö. Kiertotaloudessa tuotteita ja
materiaaleja käytetään ja valmistetaan kestävällä tavalla muuttamalla käyttäytymis- ja toimintamalleja niin kulutuksessa, kierrättämisessä kuin uusiokäyttönkin osalta. Varsinais-Suomen alueella
kiertotalouden edistämiseen on maakunnan liiton toimesta
sitouduttu luonnonvarafoorumin toiminnalla, jonka pääasiallisena
tehtävänä on aiheen kokonaiskuvan hahmottaminen, eri yhteistyö- ja sidosryhmätoimijoiden yhteen saattaminen sekä alueellisen
aktivoinnin ja yhteistyön aikaan saaminen.
Maakuntakaavan yleispiirteisyyden ja kiertotalouden laaja-alaisuudesta johtuen, ei kaavamerkintää edellyttäviä toimintoja voida
selkeästi määritellä. Jotta teemaan liittyvät merkinnät voidaan
ratkaista, tulee selvitysten pohjalta pystyä luomaan kattava tilannekuva aiheesta. Keskiössä ovat siis luonnonvarojen käyttöönottoon
ja niiden prosessointiin liittyvät merkinnät kuin myös ihmisen aiheuttamien toimien vaikutukset ekologiselle kestävyydelle ja luonnon
monimuotoisuuden säilymisen huomiointi.
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VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtioneuvosto on hyväksynyt 14.12.2017 uudet valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet ja ne tulevat voimaan 1.4.2018. Vanhat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat tätä luonnonarvojen
ja -varojen vaihemaakuntakaavatyötä uusien tavoitteiden voimaan
tuloon asti. Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu
uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niiden vaikutus
kaavatyöhön.
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Alueidenkäyttötavoitteiden avulla
taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon
monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan
elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan
ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.
Tavoitteita on 17 aiemman 70 sijaan ja päällekkäisyydet erityislainsäännön kanssa on purettu. Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:
•
•
•
•
•

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
uusiutumiskykyinen energiahuolto

TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ
•

•
•

•

•

ELINVOIMAINEN LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ LUONNONVARAT
•
•

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa keskeisimmät
huomioitavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat:

•

TOIMIVAT YHDYSKUNNAT JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN

•

•

•

•

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin
yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle
yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan
yhdyskuntarakenteen eheyttä.
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden
hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään
kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumisja kuljetuspalveluiden kehittämistä.

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmas‑		
tonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoi‑		
tetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien 		
hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta
aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille
jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat
sijoitetaan riittävän etäälle asuinalu‑eista, yleisten toimintojen
alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden
tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet
ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja
toimintamahdollisuudet.

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden
alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja
metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja
metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.

UUSIUTUMISKYKYINEN ENERGIAHUOLTO
•

•

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan
ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien
kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet.
Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa
olevia johtokäytäviä.

TEHOKAS LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
•

•

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta
ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia
liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset
eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen
solmukohtien toimivuudelle.
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien
liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien
satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
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TAVOITTEET VAIHEMAAKUNTAKAAVATYÖLLE
Vaihemaakuntakaavatyön tavoitteita ohjaavat maakunnalliset ja
valtakunnalliset tavoitteet, joiden ajallinen tavoitevuosi sijoittuu
2030-2050-luvuille. Maakuntakaavalla ei ole yhtä konkreettista
tavoitevuotta, mutta maakuntakaavan yleispiirteisyyden vuoksi on
sen merkinnät ja niiden vaikutukset selkeästi pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä.
LUONNONARVOT
Vaihemaakuntakaavatyössä selvitetään Varsinais-Suomen alueen
luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten verkostojen kannalta
tärkeät alueet. Laajat arvokkaat luontoalueet ja niiden välinen
kytkeytyneisyys ovat usein yhdyskuntarakenteen ja sen verkostojen pirstaloimia tai häiritsemiä. Luonnonvarojen käytön tulee
pohjautua kestävään kulutukseen ja hyödyntämiseen, jolloin tulee
määrittää ja osoittaa luonnonarvoiltaan merkitykselliset alueet.
Nykyisissä vahvistetuissa maakuntakaavoissa on luonnonolosuhteiltaan arvokkaita alueita osoitettu suojelumerkinnöin ja geologisesti arvokkaat alueet ge-merkinnöin. Tässä kaavatyössä näiden
merkintöjen ajantasaisuuden ja nykytilanteen määrittämisen lisäksi
selvitetään luonnon ydinalueet ja merkittävät ekologisten yhteydet.
LUONNONVARAT
Tarve luonnonvarojen käytön lisäämiselle ja eri jakeiden prosessoinnille on noussut erityisesti uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteiden ja kiertotalouden tavoitteiden vuoksi. Uusiutuvan
energian käytön lisääminen edellyttää alueellisesti metsä- ja maatalouden biomassojen sekä sivuvirtojen hyödyntämistä. Hyödyntämisen lisäksi tulee näiden varastointiin ja käsittelyyn liittyvät alueet
selvittää. Yleisesti metsä- ja maatalouden materiaalien hyödyntämiseen liittyvä toiminta on mahdollista maakuntakaavojen nykyisillä
aluemerkinnöillä (M/MRV). Näiden virtojen määrien ja sijaintien
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selvittäminen sekä käyttöpaikkojen tunnistaminen voivat kuitenkin
aiheuttaa merkittävää liikenteellistä muutospainetta alueellisesti tai
seudullisesti.
Kallio- ja maaperän kiviaineksen hyödyntäminen aiheuttaa lähes
aina välittömiä vaikutuksia toiminta-alueen lähiympäristöön. Maaainesten otto keskittyy edelleen merkittäviltä osin pohjavesialueille
aiheuttaen merkittävää yhteensovittamistarvetta pohjaveden
hyödyntämisen, eli raakaveden tuottamisen, kanssa. Kiviaineksen
otto aiheuttaa usein myös häiriötä lähialueille, jolloin toimintojen
keskittämisellä voidaan vähentää häiriötä lähialueen asutukselle ja
virkistystoiminnalle sekä vähentää liikenteen aiheuttamia häiriöitä.
Kaivosteollisuutta palvelevaa ainesten hyödyntämistä ohjataan kaivoslailla. Kaivostoiminta maakunnan alueella on pääosin keskittynyt
kalkkikiviaineksen hyödyntämiseen, mutta varauksia ja suunnitelmia on myös muiden mineraalien hyödyntämiselle.
VIRKISTYSMAHDOLLISUUDET
Viihtyisän elinympäristön yksi keskeinen edellytys on toimivien ja
kattavien virkistysreittien ja -alueiden sekä niihin liittyvien kohteiden olemassa olo. Kyseiset alueet tukevat myös vahvasti alueellista
matkailuelinkeinoa, erityisesti luonnonarvokkaiden aluekokonaisuuksien, kuten Saaristomeren, Kuhankuonon ja Teijon alueilla.
Erityisesti virkistysreittien kytkeytyneisyys muuhun yhdyskuntarakenteeseen parantaa niiden käyttöä ja lisää reittien tuottamia
välillisiä hyötyjä hyvinvoinnin edistämisessä ja viihtyisän elinympäristön luomisessa.
Veneily on tärkeä osa maakunnan virkistys- ja matkailupotentiaalia,
näihin liittyvät väylät on ratkaistu aiemmissa maakuntakaavoissa
eikä teemaa käsitellä tässä kaavassa Omenaistenaukolta Naantaliin
johtavaa väylää lukuun ottamatta.
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TIETOPOHJA JA LAADITTAVAT SELVITYKSET
LUONNONARVOT
EKOLOGISTEN JA LUONNONARVOJEN ALUEKOKONAISUUDET JA NIIDEN VÄLISET YHTEYDET
GEOLOGISESTI ARVOKKAAT HARJU-, RANTA-, TUULI-, MOREENI- JA KALLIOALUEET
ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN VAIKUTUSTEN TARKASTELU
SUOALUEET
LUONNONVARAT
MATERIAALITERMINAALIEN JA MATERIAALIN SEKÄ JÄTTEENKÄSITTELYN ALUEET
MATERIAALI- JA RESURSSIVIRRAT VARSINAIS-SUOMEN ALUEELLA
MAA-AINESOTTOON SOVELTUVAT ALUEET
KAIVOSTOIMINNAN ALUEET
KIERTOTALOUDEN TAVOITTEET
VESIVILJELYYN SOVELTUVAT ALUEET JA KOHTEET
LUONNONVAROJEN KULJETUSTEN LIIKENNEVERKKOON KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN TARKASTELU
VIRKISTYSALUEET JA –REITIT
MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT VIRKISTYSALUEET JA -REITIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT RETKEILY- JA MATKAILUKOHTEET JA -ALUEET
SÄRKÄNSALMEN MERIVÄYLÄN VAIKUTUSSELVITYS
MUUT SELVITYKSET
SÄHKÖNSIIRTOLINJOJEN JA NIIHIN LIITTYVIEN MUUNTOASEMIEN SIJAINTI JA LINJAUKSET (110 KV- JA 400KV-JOHTOVERKOT)
MAAKAASUPUTKEN LINJAUKSEN TARPEELLISUUS
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VAIKUTUSALUE JA SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET
Vaihemaakuntakaava-alue on koko Varsinais-Suomen maakunta.
Vaikutusten arviointi on keskeinen osa kaavan laadintaprosessia ja
vuorovaikutteista suunnittelua. Arvioinnin tehtävänä on tuottaa
suunnittelijoille, osallisille sekä päättäjille tietoja kaavan toteuttamisen vaikutuksista, vaikutusten merkittävyydestä sekä haitallisten
vaikutusten lieventämismahdollisuuksista.
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukainen vaikutusten arviointi
tehdään sillä tarkkuudella kuin maakuntakaava yleispiirteisenä
kaavana edellyttää. Vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon
maakuntakaavan tehtävä ja tarkoitus sekä aikaisemmin tehdyt selvitykset siinä laajuudessa, että voidaan arvioida riittävässä määrin
maakuntakaavan toteuttamisen vaikutuksia (MRA 1 §):
•
•
•
•
•
•

Mahdolliset vaikutukset Natura 2000-verkostoon ja luonnonsuojelualueisiin arvioidaan tarvittaessa ja kaavatyössä varaudutaan
vaikutusten selvittämiseen luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämällä tarkkuudella.
Arviointitulokset saatetaan osallisten, viranomaisten ja yhteisöjen
tietoon ja edelleen arvioitaviksi. Tuloksiin voi tutustua osana kaavamateriaalia, jota toimitetaan kirjallisessa tai digitaalisessa muodossa. Arvioinnin tehtävänä on tuottaa kaavaprosessille ja siihen
osallistuville monipuolista, ajantasaista ja objektiivista tietoa.

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon,
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 		
luonnonvaroihin,
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja
energiatalouteen sekä liikenteeseen,
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja 		
rakennettuun ympäristöön,
elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaa laaditaan koko Varsinais-Suomen maakunnan alueelle.
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MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET
Maakuntakaavalla on maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyt
oikeusvaikutukset ja ne kohdistuvat:
•

•
•
•

yleis- ja asemakaavan laatimiseen ja muuttamiseen sekä muihin maankäyttö ja rakennuslakiin perustuviin toimenpiteisiin
alueiden käytön järjestämiseksi
viranomaisten toimintaan suunniteltaessa alueiden käyttöä
koskevia toimenpiteitä ja päätettäessä niiden toteuttamisesta
rakentamiseen niillä alueilla, joilla on voimassa MRL 33 §:n
mukainen rakentamisrajoitus sekä
suojelumääräysten kautta muihin rakentamista ja alueiden
käyttöä koskeviin toimenpiteisiin.

Maakuntakaavan huomioon ottaminen ja edistämisvelvoite koskee
kaikkia sellaisia valtion ja kunnan viranomaisia, joilla on katsottava
olevan alueidenkäyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä. Velvoite koskee myös kuntaa alueidenkäytön suunnittelussa
ja rakentamisen ohjauksessa mm. siten, että kunnan tulee laatia
kaavoitustaan niin, että maakuntakaavan toteutumista edistetään.
Maakuntakaava ei ole voimassa yksityiskohtaisemman oikeusvaikutteisen kaavan alueella. Maakuntakaava voi kuitenkin vaikuttaa
yleis- ja asemakaavan muuttamistarpeeseen.

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO | EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND | REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND

11

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

OSALLISET

Vaihemaakuntakaavaa valmisteltaessa järjestetään kaksi lakisääteistä viranomaisneuvottelua (MRL 66 §, MRA 11 §), joihin kutsutaan
edustajat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Varsinais-Suomen liitosta ja niistä ministeriöistä, joita
asia koskee. Neuvotteluihin kutsutaan lisäksi ne viranomaiset ja
toimijat, joiden viranomaistehtäviä tai toimialaa asia saattaa koskea.
Viranomaisten välistä yhteistyötä tehdään kaavan valmistelun eri
vaiheissa myös muissa kokouksissa ja neuvotteluissa.

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoituksella saattaa olla huomattavaa vaikutusta.
Periaatteena on, että kaikilla osallisilla on halutessaan mahdollisuus
sanoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi maakuntakaavaa laadittaessa.
Osallistumismenettelyllä luodaan edellytykset sille, että kaavan
sisällöstä, vaikutuksista ja muista keskeisistä kysymyksistä keskustellaan riittävän aikaisessa vaiheessa kaikkien niiden (osallisten)
kanssa, joita asiat koskevat.
OSALLISTUMISMENETTELY JA TIEDOTTAMINEN
• Kaikilla osallisilla on kaavan valmisteluprosessin eri vaiheissa
mahdollisuus vaikuttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
sisältöön, kaavan tavoitteisiin, sisältöön ja vaikutusarviointien
riittävyyteen.
• Kaavoitustyöstä ja sen vaiheista saa tietoa Varsinais-Suomen
liitosta ja liiton kotisivuilta www.varsinais-suomi.fi sekä erikseen
järjestettävissä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa.
• Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukainen kaavoituksen käynnistämistä ja kaavan virallisia nähtävilläolovaiheita
koskeva tiedottaminen tapahtuu kuuluttamalla maakunnallisissa lehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser).
• Kaavan valmisteluun liittyvää palautetta kerätään valmistelun
kaikissa vaiheissa. Palautetta voi antaa kirjallisesti tai suullisesti.
• Kirjallista palautetta otetaan vastaan
postitse: Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20101 Turku,
sähköpostilla: kirjaamo@varsinais-suomi.fi.
• Suullista palautetta kerätään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa, puhelimitse (02) 2100 900 ja virastossa vierailevilta.
Kaavan virallisten nähtävillä olojen aikana jätettyyn kirjalliseen
palautteeseen laaditaan vastineet, jotka maakuntahallitus hyväksyy. Vastineet julkaistaan kotisivuilla ja toimitetaan postitse niille
mielipiteensä tai muistutuksensa jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet
osoitteensa.
SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY
Kaavatyön sidosryhmätyöskentelyä koordinoidaan
Varsinais-Suomen liiton luonnonvarafoorumin toiminnan kautta.
Keskeisiä sidosryhmiä ovat alueen kuntien lisäksi, alueelliset maaja metsätalouden järjestöt ja organisaatiot sekä luonnonsuojelun
ja virkistystoiminnan yhdistykset ja organisaatiot. Kiertotalouden
kehittämisen ja nykytilanteen selvittämisen osalta keskeisiä tahoja
ovat myös alueen korkeakoulut ja yritykset.
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VAIHEMAAKUNTAKAAVAN ETENEMINEN JA AIKATAULU
VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA (LAVMK)
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YHTEYSTIEDOT
•
•
•
•
•
•

Heikki Saarento, suunnittelujohtaja, 			
Timo Juvonen, erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu
Aleksis Klap, erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia			
Lasse Nurmi, erikoissuunnittelija, virkistys ja tutkimus			
Noora Mäki-Arvela, erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö		
Satu Kottonen, paikkatietosuunnittelija			

040 720 3056
040 829 5543
040 721 3137
040 543 5473
050 564 3552
040 350 9096

Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36 (PL 273) 20100 Turku
www.varsinais-suomi.fi
kirjaamo@varsinais-suomi.fi, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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