
Viitaten lausuntopyyntöön (saapunut 28.2.2019, lausunnon pyytäjä Vehmaan kunta / kunnanhallitus)  

Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnosvaiheesta: 

  

ELY-keskus kommentoi Vehmaan Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnosvaihetta seuraavasti: 

  

Luonnonsuojeluyksikkö katsoo, että rakennuslupavaiheessa tai mahdollisten laitureiden rakentamisessa 

sekä  

uusien veneväylien toteuttamisessa on huomioitava ruovikossa sijaitseva luontodirektiivin IV liitteen lajin,  

viitasammakon kutupaikka. Kaavamääräyksissä olisi hyvä huomioida liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikka.  

Suositamme M-alueen merkinnän muuttamista MY-alueeksi, jotta ympäristöarvot tulevat varmemmin 

otetuksi  

huomioon. 

  

Rakennuspaikat ovat melko suuria. Ottaen huomioon, että vapaaksi rannaksi merkitty M-alue ei ole kovin  

käyttökelpoinen vapaana rantana, olisi kohtuullista käyttää kahteen rakennuspaikkaan kaavaluonnoksessa  

esitettyä vähemmän rantaviivaa.  

  

terveisin, 

  

Katariina Alaspää 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Katariina Alaspää 

ylitarkastaja 

puhelin 0295 022 880, vaihde 0295 038 000  

Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue 

Alueiden käytön yksikkö 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku   

PL 523, 20101  TURKU  

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 

  

 



LAUSUNTOPYYNNÖT, JOTKA EIVÄT ANNA AIHETTA VARSINAIS-SUOMEN LIITON LAUSUNNON ANTAMISEEN 

Asia  Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on 13.3.2019 ilmoittanut seuraaville tahoille, että liitto ei anna 
 seuraavista asioista lausuntoa. koska liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa  
 Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa: 

 
1. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta: Hallituksen esitys maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa lii-
kennealalla koskevaksi lainsäädännöksi (M16/8.2.2019) 

 2. Kaarinan kaupunki: Kaarinan rakennusjärjestysluonnos (M18/15.2.2019) 
 3. Kemiönsaaren kunta: Valsverksholmenin asemakaavamuutos (M29/4.3.2019) 
 4. Kosken Tl kunta: Kirkon seudun asemakaavan muutos "Museokaaren alue" (M30/5.3.2019) 
 5. Kustavin kunta: Hakosen ranta-asemakaava (M9/28.1.2019) 
 6. Kustavin kunta: Kolkan ranta-asemakaava (M10/28.1.2019) 
 7. Loimaan kaupunki: Myllykylän teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos (7. 
 kaupunginosa, Myllykylä) (M22/25.2.2019) 
 8. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaksi 
 (M6/23.1.2019) 
 9. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi eräistä kalansaaliiden sallituista 
 purkamissatamista (M14/1.2.2019) 
 10. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos asetukseksi vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poistami-

sesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta (M23/27.2.2019) 
 11. Nousiaisten kunta: Kunnantalon tontin asemakaavamuutos (M17/11.1.2019) 
 12. Oikeusministeriö: Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle – arviomuistio 
 (M5/18.1.2019) 
 13. Paraisten kaupunki: Keskuspuiston kylätalon asemakaavanmuutosluonnos (M12/31.1.2019) 
 14. Salon kaupunki: Pasi Laajolan maa-aineslupahakemus Kiikalan Yltäkylän tilalla Soranummi 
 (M19/18.2.2019) 
 15. Taivassalon kunta: Vähä-Kahiluodon ranta-asemakaavanmuutos ja -laajennus (M7/25.1.2019) 
 16. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes: Sibelco Nordic Oy:n Kemiönsaaren Kyrkobergetin kaivosta 
 koskeva kuulemisasiakirja (M21/21.2.2019) 
 17. Uudenkaupungin kaupunki: Ketunkallion korttelin 19 asemakaavanmuutos (M28/1.3.2019) 
 18. Uudenkaupungin kaupunki: Saarelan ranta-asemakaavanluonnos (M27/1.3.2019) 
 19. Uudenkaupungin kaupunki: IV kaupunginosan korttelin 7 asemakaavanmuutos (M25/28.2.2019) 
 20. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Salon kaupungin alueella 
 (M4/16.1.2019) 
 21. Vehmaan kunta: Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnos (M26/28.2.2019) 
 
 
 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. Maa- ja metsätalousministeriö: Asetus uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista (M40/19.3.2019)
 2. Naantalin kaupunki: Rymättylän eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava ja 
 asemakaavamuutos (M33/12.3.2019) 
 3. Naantalin kaupunki: Kailon asemakaavamuutos, luonnosvaihe (M35/14.3.2019) 
 4. Naantalin kaupunki: Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutos (M39/19.3.2019) 
 5. Naantalin kaupunki: Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon  
 asemakaavanluonnos (M45/21.3.2019) 
 6. Nousiaisten kunta: Kunnantalon asemakaavanmuutos (M37/15.3.2019) 
 7. Paimion kaupunki: Pakurlanmetsän asemakaava (M36/14.3.2019) 
 8. Paraisten kaupunki: Bläsnäsin kaupunginosan korttelin 4 asemakaavanmuutos (M43/21.3.2019) 
 9. Paraisten kaupunki: Norrbyn kaupunginosan korttelin 4 tontin 5 asemakaavanmuutos (M44/21.3.2019) 
 10. Salon kaupunki: Läänin Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus Perniön, Kuhmisen tilalla 
 Anttila (M34/13.3.2019) 
 11. Uudenkaupungin kaupunki: Sundholman ja Varesmaan ranta-asemakaavanmuutos (M38/18.3.2019) 
 12. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin Härkäsuon jätteiden 
 käsittely- ja läjitysaluehankkeen YVA-selostus (M47/22.3.2019) 
 13. Ympäristöministeriö: Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen  
 korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöhankkeen loppuraportti (M48/25.3.2019) 

 
Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää  



1. merkitä tiedoksi 13.3.2019 tahoille ilmoitetun tiedon 
2. että tahoille em. listauksen mukaisesti ilmoitetaan, että liitto ei anna em. asioista lausuntoa. 

 
Valmistelija HS/KÄ/LN/TJ/MS/AK/em 
 
 Tieto lähetettiin 13.3.2019: 1. Liv@eduskunta.fi, 2. kirjaamo@kaarina.fi, 3. plan@kimitoon.fi,  
 4. kirjaamo@koski.fi, 5.–6. kustavi@kustavi.fi, 7. kirjaamo@loimaa.fi, 8.–10. kirjaamo@mmm.fi,  
 11. nousiaisten.kunta@nousiainen.fi,12. Oikeusministeriön kirjaamo, 13. bygg-miljonamnden@pargas.fi,  
 14. kirjaamo@salo.fi, 15. kirjaamo@taivassalo.fi, 16. kirjaamo@tukes.fi, 17.–19. kirjaamo@uusikaupunki.fi, 
 20. kirjaamo.varsinaissuomi@ely-keskus.fi, 21. vehmaan.kunta@vehmaa.fi 
  
 Tieto lähetetään: 1. kirjaamo@mmm.fi; 2.–5. kirjaamo@naantali.fi, 6. nousiaisten.kunta@nousiainen.fi, 7. 

kaavalausunnot@paimio.fi, 8.–9. bygg-miljonamnden@pargas.fi, 10. kirjaamo@salo.fi, 11. kirjaa-
mo@uusikaupunki.fi, annakaarina.lamminpaa@uusikaupunki.fi, jenna.suhonen@uusikaupunki.fi, 12. kir-
jaamo@varsinais-suomi@ely-keskus.fi, 13. kirjaamo@ym.fi 

  
 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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