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

Asia  Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on 15.1.2020 ilmoittanut seuraaville tahoille, että liitto ei anna seuraa-
vista asioista lausuntoa. koska liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-
Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa: 
 
1. Loimaan kaupunki: Niinijoen kyläalueen osayleiskaava (M165/9.12.2019) 
2. Maskun kunta: Maskun kunnan rakennusjärjestysluonnos ja OAS (M149/12.11.2019) 
3. Mynämäen kunta: Laiskankareen teollisuusalueen asemakaavamuutosluonnos (M155/25.11.2019) 
4. Naantalin kaupunki: Hämmärön ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavanmuutos 2 (M166/13.12.2019) 
5. Nousiaisten kunta: Henrikin koulun asemakaavanmuutos (M158/28.11.2019) 
6. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): Salon Mineraali Oy:n Kemiönsaaren Norrlammalan kaivospiirin 
kaivosluvan lakkauttaminen (M163/9.12.2019) 
7. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): Paroc Oy:n Ybbersnäs-kaivospiirin KaivNro 2989 lupamääräys-
ten tarkistaminen (M1/3.1.2020) 
8. Uudenkaupungin kaupunki: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavanmuutosluonnos 
(M157/26.11.2019) 
9. Uudenkaupungin kaupunki: Korsaaren ranta-asemakaavanmuutosluonnos (M164/9.12.2019) 
10. Uudenkaupungin kaupunki: Uudenkaupungin Metsähallituksen ranta-asemakaavanmuutos 2:n luonnos 
(M168/20.12.2019) 
11. Uudenkaupungin kaupunki: Aaholmin ranta-asemakaavanmuutos (M2/7.1.2020) 
12. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 12029 parantamiseksi uusimalla Lillholmenin 
silta Paraisilla (M130/8.10.2019) 
13. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Marttilan Laaksosen tilan broilerikasvattamon laajentamishankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiohjelma (M150/18.11.2019) 
14. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Marttilan Korimäen tilan broilerikasvattamon laajentamishankkeen ym-
päristövaikutusten arviointiohjelma (M151/18.11.2019) 
 

 Varsinais-Suomen liitto ei anna seuraavista lausuntopyynnöistä lausuntoa, koska liitolla ei ole niistä huo-
 mautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun 
 kanssa: 
 
 1. Kaarinan kaupunki: Lakarin katuyhteyden asemakaavanluonnos (M7/20.1.2020) 
 2. Kaarinan kaupunki: Hakalanmäen asemakaavanmuutos (M8/20.1.2020) 
 3. Loimaan kaupunki: Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos (4. kaupunginosa, Hul-

mi) (M4/10.1.2020) 
 4. Paraisten kaupunki: Trollkobbenin ranta-asemakaava (M5/13.1.2020) 
 5. Someron kaupunki: Velj. Nuoritalo Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemus Someron Kuivaniitunkalli-

on louhosalueella (M13/27.1.2020) 
 6. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes: Lesel Oy:n Salon kalkkisillan kaivoslupa (M12/23.1.2020) 
 7. Uudenkaupungin kaupunki: Kaatopaikan alueen asemakaava (M3/7.1.2020) 
 8. Uudenkaupungin kaupunki: Uudenkaupungin Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-

asemakaavanmuutos (M10/21.1.2020) 
 9. Uudenkaupungin kaupunki: Uudenkaupungin Tuorlahden ranta-asemakaavanmuutos (M11/21.1.2020) 
 
Valmistelija HS/AK/LN/NM-A//TJ/em 
 
Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää  
 1. merkitä tiedoksi 15.1.2020 tahoille ilmoitetun tiedon, 
 2. että tahoille em. listauksen mukaisesti ilmoitetaan, että liitto ei anna asioista lausuntoa. 
 
 Tieto lähetettiin 15.1.2020: 1. kirjaamo@loimaa.fi, 2. mika.furuholm@masku.fi, 3. kunta@mynamaki.fi,  
 4. kirjaamo@naantali.fi, 5. nousiaisten.kunta@nousiainen.fi, 6.–7. kaivosasiat@tukes.fi, 8.–9., 11. kirjaa
 mo@uusikaupunki.fi, annakaarina.lamminpaa@uusikaupunki.fi, tiina.eloranta@uusikaupunki.fi,  
 10. pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi, 12.–14. kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
 Tieto lähetetään: 1.–2.  Kaarinan kaupunkehityslautakunta, 3. kirjaamo@loimaa.fi, 4. 
 sten.ohman@netsten.fi, 5. Someron ympäristölautakunta, timo.klemela@somero.fi, 6. kirjaamo@tukes.fi, 
 7.–9. kirjaamo@uusikaupunki.fi, annakaarina.lamminpaa@uusikaupunki.fi, tiina.eloranta@uusikaupunki.fi 
 
 Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
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 _____ 
 
Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
  
 
 



From: Annakaarina Lamminpää
To: Pasi Lappalainen
Subject: VL: Lausuntopyyntö, Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-asemakaavan muutosehdotus
Date: perjantai 27. maaliskuuta 2020 17.24.16

Viikonloppuja!
Annakaarina
 

Lähettäjä: Virkki Kirsti (ELY) <kirsti.virkki@ely-keskus.fi> 
Lähetetty: perjantai 27. maaliskuuta 2020 17.19
Vastaanottaja: Tiina Eloranta <tiina.eloranta@uusikaupunki.fi>; Kirjaamo Varsinais-suomi
<kirjaamo@varsinais-suomi.fi>
Kopio: Annakaarina Lamminpää <annakaarina.lamminpaa@uusikaupunki.fi>
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-asemakaavan muutosehdotus
 
Hei,
 
ELY-keskus ei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-
asemakaavan muutosehdotuksesta.
 
Ystävällisin terveisin
 
Kirsti Virkki
Ylitarkastaja / Överinspektör
0295 022 525
 
Alueidenkäytön yksikkö / Enheten för områdesanvändning
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20100 Turku
NTM-centralen i Egentliga Finland, Självständighetsplan 2, 20100 Åbo
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
keskus / växeln: 0295 022 500
 
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää
luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä
tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi. 
 
Detta meddelande är endast avsett för den person eller sammanslutning som meddelandet hör till. Meddelandet
kan innehålla konfidentiell information. Du har inte rätt att läsa meddelandet om det har skickats till dig av
misstag. Meddela avsändaren och radera meddelandet från din brevlåda i detta fall.
 

Lähettäjä: Tiina Eloranta <tiina.eloranta@uusikaupunki.fi> 
Lähetetty: tiistai 21. tammikuuta 2020 13.46
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi>;
Kirjaamo Varsinais-suomi <kirjaamo@varsinais-suomi.fi>
Kopio: Virkki Kirsti (ELY) <kirsti.virkki@ely-keskus.fi>; Annakaarina Lamminpää
<annakaarina.lamminpaa@uusikaupunki.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-asemakaavan muutosehdotus
 
Uudenkaupungin kaupunginhallitus on käsitellyt Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-
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asemakaavan muutosehdotuksen maanantaina 13.1.2020. Kaupunginhallitus päätti asettaa
ehdotuksen virallisesti nähtäville.
Nähtävänä oloaika on 23.1. – 24.2.2020.
 
Kaupunkisuunnittelu pyytää lausuntoanne ko. kaavamuutoksen ehdotuksesta 23.3.2020
mennessä.
 
Liitteenä on pöytäkirjaotteen lisäksi kaavamuutosehdotus asiakirjoineen.
 
Pyydämme toimittamaan lausuntonne seuraaviin osoitteisiin:
 
kirjaamo@uusikaupunki.fi
annakaarina.lamminpaa@uusikaupunki.fi
tiina.eloranta@uusikaupunki.fi
 
 
Tiina Eloranta
Suunnitteluavustaja
Uudenkaupungin kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
+358406764938
tiina.eloranta@uusikaupunki.fi
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