
5.05 JÄRVELÄ (23-)
Alue on yleiskaavassa selvitysalue, jonka soveltuvuus pysyvään tai lo-
ma-asutukseen ja ympäristöystävälliseen työpaikkarakentamiseen selvite-
tään. Alueelle kohdistuu suurta virkistys- ja luonnonsuojelupainetta. Kaava 
edellyttää maankäyttösopimuksia.

3.06 TASTONMETSÄ II / LOUHENPOLUN ALUE (18-22)
Alueelle on tehty 2014 kaavaluonnos, jossa on osoitettu uusi pientaloalue 
olevan asuinalueen länsi- ja pohjoispuolelle Turun rajan tuntumaan. Kaa-
vassa on myös mukana Sammontien puuttuva kaavoittamaton osa. Yk-
sityinen on esittänyt kaavoittamattomalle vanhalle kasvihuonealueelle 
kaavoitusta tehokkaammalle pientalokohteelle. Kaavaan otetaan mukaan 
myös viereiset omakotitontit ja kuntoradan ja tanssilavan aluetta. Kaava on 
suunniteltu tehtäväksi vuosien 2021 ja 2022 aikana.

3.25 KORTTELIN 31075 MUUTOS (21)
Asemakaavan muutoksessa tutkitaan AR-korttelin pientä laajentamista, 
koska asuntojen pihoja on tehty virkistysalueen puolelle.

4.16 HAKKISTEN RISTEYSALUE (21-23)
Kaavalla selvitetään yhdystien toteutusta Metsolantielle ns. Kaarinantien 
linjausta pitkin ja tutkitaan risteysaluejärjestelyjä. Samalla selvitetään ris-
teysalueen maankäyttö ja valo-ohjaus. Liikenteelliset ratkaisut kytkeytyvät 
hankkeeseen 4.19.

4.27 VANHAN HÄRKÄTIEN ITÄISEN ALUEEN AK JA AKM (20-22) 
Vanhan Härkätien ja Aurajoen välissä oleva rakennettu omakotialue kaa-
voitetaan ja samalla tehdään  tarkistuksia Loukinaisten vanhan koulun ja 
Kukonaskeleen alueelle. Kaava on suunniteltu tehdä vuosina 2021–22. 
Kaava on luonnosvaiheessa.

4.24 VANHALINNAN ALUEEN AKM (20 - 22)
Vanhalinnan asuinpientalojen kaava-alueeseen on suunniteltu tehdä pie-
niä tarkennuksia Turun yliopistosäätiön aloitteesta. Kaava on suunniteltu 
tehdä vuosina 2021–22.

4.20 MYLLYMÄKI (19-21)
Kaavalla tutkitaan Haimiontien varren rakentamattoman korttelissa 42018 
olevan AKR-tontin ja  Myllymäenpuiston maankäyttö esim. asuin- tai toi-
mitilarakentaminen. Kaavassa on mukana Loukinaistentien pohjoispään 
muuttaminen maantien alueesta katualueeksi. Kaavaan liittyy maankäyt-
tösopimus. Kaavaehdotus on parhaillaan nähtävänä. 

5.04 LITTOISTEN VESILAITOKSEN MUUTOS (22-23)
Littoisten vesilaitoksen mahdollinen myynti ja tuleva käyttö ovat olleet 
esillä viime vuosina. Alueen kaavanmuutosta on siirretty eteenpäin vuosiin 
2022–2023.

5.49 AVANTINTIEN POHJOISPUOLI AK (21)
Kaavalla tutkitaan teollisuusalueen laajentamista ja viheryhteyksiä Avan-
tintien pohjoispuolella alkuvuonna 2021.

5.51 LAVATIEN MUUTOS (21)
Kaarinan kaupunki on laatimassa kaavaa Avantin länsipuoleiselle alueelle. 
Kaavan muutoksessa tutkitaan yhteyttä Länsi-Avantintieltä Kaarinan kau-
pungin puolelle. Alueen liikenne osoitetaan Liedon puolelta, joten kaava 
tehdään Kaarinan kanssa yhteistyössä. Kaavaan liittyy maankäyttösopi-
musmenettely.

5.52 MURSKETIEN ALUEEN MUUTOS / RASKAAN LIIKENTEEN 
PYSÄKÖINTIALUE (21)
Mursketien alueella on suunniteltu hulevesien johtamista. Kaavassa on mu-
kana myös alueen osoittaminen raskaan liikenteen pysäköintiin Länsi-Avan-
tintien pohjoispuolella.

4.02 TAMMEN LAAJENNUS (23-)
Alueen pohjoisosaan on suunniteltu yleiskaavan mukaista pientaloaluetta. 
Yksityisen maanomistajan osalta laaditaan tarvittaessa maankäyttösopi-
mus. Kaavalla täydennetään Loukinaisten pientalotonttitarjontaa.

4.19 POHJOISRINNE AK JA AKM (21-23)
Kaavalla tutkitaan alueen maankäyttö esim. Hämeentien joukkoliikenne-
käytävään tukeutuvaa tehokkaampaa asumista tai toimitilarakentamista ai-
koinaan paloasemaa varten kaavoitettuun KTY-kortteliin sekä Hämeentien 
pohjoispuoleisiin KTY-kortteleihin.

Kaavoitusohjelma 2021–2023 
Kirkonseutu, Ilmarinen, Loukinainen, Littoinen

8.11 SÄÄSTÖPANKKITALON 
YMPÄRISTÖN SUUNNITTELU-  
JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU

5.01 JÄRVELÄNTIEN ASUIN-, PALVELU- JA YRITYSALUE (21-22)
Tuulissuon eritasoliittymän eteläpuolelle on suunniteltu tehdä asemakaava 
asuin-, palvelu-, työpaikka- ja virkistystoiminnoille vuodesta 2021 alkaen 
tarpeen mukaan. Maanomistustilanteesta riippuen kaavoitusajankohtaa 
voidaan siirtää.
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1.30 YDINKESKUSTA (21-23)
Kaavahankkeeseen liittyy keskustan liiketilojen uudistamishankkeita. Sa-
malla tutkitaan Hämeentien varren kaavoittamattomien pientaloalueiden 
kaavoitusta keskustan ideakilpailun periaatteita noudattaen. Kaavoitus 
edellyttää maakauppoja/maankäyttösopimuksia.

1.46 RUOHOKUKKULA (22-23)
Kunnan hankkimien maiden käyttöä mietitään Kärpijoentien ja Tutka-ase-
mantien varressa. Kaava on suunniteltu tehdä vuodesta 2022 alkaen.

1.47 SAUKONOJANTIE 5 (21 - 22)
Kunta on ostanut maata ja vanhan tilakeskuksen Saukonojantien ja Savi-
joen varresta. Alueiden ja rakennusten käyttöä mietitään kaavoituksen 
yhteydessä ohjelman mukaan vuonna 2021.

1.29 UUSI KIEVARINTIE (15-23)
Kaavatyöllä selvitetään kunnan omistamien kiinteistöjen maankäyttö sekä 
alueen liikenteellisiä järjestelyjä. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 2015.

1.28 HUOLTOMIEHENTIE (20-21)
Kaavatyön tavoitteena on voimassa olevan yleiskaavan mukaisen työ-
paikka-alueen kaavoittaminen sekä tutkia yleiskaavan mukaisen pienta-
loalueen sijoittamista alueelle. Samalla ratkaistaan 10-tien risteysalueen 
muutostarpeet.  Vanhan Tyllintien osalta selvitetään kaavatyössä mah-
dollisuus läpiajon katkaisemiseen. Kaavaluonnos oli nähtävänä 1.10.–
30.10.2020.

1.45 KIRKKOTIE - JOKIRANTA AK JA AKM (21)
Ely-keskus on esittänyt, että Kirkkotie pitäisi muuttaa valtion maantiestä 
kunnan katualueeksi. Kaavan muutoksessa on mukana myös Jokirannan 
virkistysalueen suunnittelu, kirkon alue ja Nautelankosken museon osak-
si tulleen Annantuvan muuttaminen omakotitontista museorakennusten 
tontiksi. Samalla selvitetään Kirkkotien status. Kaavatyön aikataulua vai-
keuttaa Säästöpankkitalon alueen kilpailun eteneminen, jossa tarvittaessa 
varaudutaan Säästöpankkitalon alueen kaavan muutokseen.

1.25 TEIJULAN LAAJENNUS (20-21)
Teijulaan kunnan varikon ja Vintalantien välille on suunniteltu pientaloasu-
tusta täydentämään Kirkonseudun tonttitarjontaa. Kaavaluonnos oli näh-
tävänä 17.12.2020–3.2.2021

1.39 SEURAKUNNAN ALUE (20-22)
Seurakunta on esittänyt seurakuntatalon ja pappilan viereisten alueiden 
kaavoittamista tehokkaammin. Kaavoitukseen liittyy maankäyttösopimus. 
Muutoksia on suunniteltu myös Hyvättyläntien eteläpuolelle.

1.27 TAATILAN LÄMPÖLAITOS 2 (20-23)
Taatilan lämpölaitos 2 asemakaava on vaihtoehtotarkastelua Liedon Läm-
mön uuden lämpölaitoksen sijainnille. Alueeseen sisältyvänä erillisenä kaa-
van muutoksena on aloitettu Valjasmäen eteläpuolelle Taatilan KTY-kort-
telin kaavan muutos, jossa tutkitaan  tuki- ja palveluasumishankkeen 
sijoittamista alueelle. Kaavaluonnos oli nähtävänä 24.11.–7.12.2020.

1.08 POHJOIS-NUOLEMO (23-)
Nuolemon kaavaa on tarkoitus laajentaa pohjoiseen kunnan maille. Sa-
malla ratkaistaan Koivukannontien toteutus. Alueelle on ajateltu n. 15–20 
omakotitonttia. Kaavoitus on siirretty alkamaan vuonna 2023.

1.09 SAUKONOJANTIE II / YHDYSTIEN MUUTOS (21-23)
Nuolemontien ja Hämeentien välisen yhdystien rakentamista on suunnitel-
tu. Hämeentien ja Simpukkatien väliin on yleiskaavan mukaisesti suunni-
teltu työpaikkarakentamista, mutta myös julkisten palvelujen ja asumisen 
sijoittumista alueelle tutkitaan.

4.25 MATINTALO 3 AK (20-21)
Matintalo 2 -kaava-alueesta rajattiin Matintalo 3 -kaava-alueeksi 
Ratuntien eteläpuoli sekä Ratun Tallin alue. Aluetta on suunniteltu 
maanomistajien kanssa yhteistyössä ja koska yksityisen maalle tehtiin 
merkittäviä muutoksia, kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville 
2.7.–14.8.2020. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

5.44 SIIVENTIE - RATUNTIE (21-22)
Tuulissuon Siiventien ja Loukinaisten Matintalon kaava-alueen välinen 
alue kaavoitetaan pääosin asumiselle ja virkistykselle. Siiventien var-
teen tutkitaan siistiä toimitilarakentamista. Maanomistustilanteesta 
riippuen kaavaa voidaan siirtää myöhemmäksi.

5.50 SUOPOHJAN AK (21-22)
Uuden Tuulissuontien jatkeen varteen suunnitellaan työpaikkaraken-
tamista vuosien 2021–22 aikana.

1.41 REKIKUJAN AKM (19-21)
Jukolantiellä on suunniteltu jatkaa Rekikujaa kevyen liikenteen väy-
länä. Samalla tehdään tonttijärjestelyjä viereisille alueille nykytilanne 
huomioon ottaen. Kaava pyritään tekemään loppuun vuoden 2021 
aikana.

4.26 MATINTALO 4 AK JA AKM (20 - 22)
Matintalo 2 -kaava-alueesta on rajattu Matintalo 4 -kaava-alueek-
si pohjoisosa, johon kohdistui kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana 
useita muistutuksia. Mahdollisesti tehdään uusi kaavaehdotus, mikäli 
alueen liikenneratkaisu aiheuttaa merkittäviä muutoksia kaavaan. Käyttösuunnitelmaan liittyvän kaavoitusohjelman 

2021–2023 on kaavoitus- ja rakennuslautakunta 
hyväksynyt 9.12.2020. 

Kartalla on esitetty kaavoitusohjelman 2021–2023 
asemakaavat sekä muut vireillä olevat asemakaavat 
ja suunnitelmat. Rajaukset ovat ohjeellisia ja tarken-
tuvat kaavatöiden aikana. Kohteista on lyhyet selos-
tukset aikatauluarvioineen. Karttaan on katkovii-
valla merkitty ne kohteet, jotka ovat ohjelmakauden 
ulkopuolelle siirrettyjä ja joiden toteutukseen liittyy 
aikataulullisia epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2021 tärkeimmät asemakaavakohteet on merkitty 
vihreällä.
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2.15 POIKOJA 3 ASEMAKAAVA JA MUUTOS (20-21)
Poikojan kaava-aluetta on suunniteltu jatkaa pohjoiseen päin 
vuosina 2020–21. Samalla mietitään uudelleen Poikoja 2 -alueen 
tonttijakoa siten, että alueella olisi erikokoisia tontteja kysyntää 
vastaamaan.

2.06 LIEDON PORTIN LAAJENNUS 2 (22-23)
Työpaikka-aluetta on tarkoitus laajentaa Säkyläntien länsipuolel-
le. Kaavaan on varauduttu ottamaan Nummenkulmantien ha-
ja-asutusalue mukaan. Samalla alueen liikennejärjestelyt suunni-
tellaan turvallisemmiksi. Kaavoitus on siirretty alkamaan 2022.

2.12 TIEMESTARINTIEN JATKO II AK JA AKM (21-22)
Tiemestarintien kaava-aluetta on suunniteltu jatkaa länteen päin 
vuosina 2021-22. Maanomistustilanteesta riippuen kaavaa voi-
daan siirtää myöhemmäksi.

2.01 KAILASSUONKALLIO 1 (15-22)
Kaava-alue käsittää lähinnä nykyisiä yrityksiä laajennustarpei-
neen sekä laajennusalueita luoteeseen. Kaavaluonnos oli nähtävä-
nä 26.11.2020–5.1.2021.

2.18 SÄKYLÄNTIEN- AROSUONTIEN TYÖPAIKKA-ALUE (21)
Kaavan tavoitteena on laajentaa Asemanseudun yritysaluetta Sä-
kyläntien ja Arosuontien välisille alueille vuoden 2021 aikana.

2.02 KAILASSUONKALLIO 2 (20-)
Kailassuonkallion laajemmalle alueelle on maakuntakaavassa 
osoitettu merkintä E: erityistoimintojen alue ja luonnonvarojen 
ja -arvojen vaihemaakuntakaavassa osoitettu merkintä ejk: kivi-
ainesten ottoalue ja materiaaliterminaalit. Kaavatyötä viedään 
eteenpäin maanomistajavetoisena hankekaavana. Kaavaan liittyy 
maankäyttösopimus.

2.04 ZOOLANDIA (16-22)
Alueelle on tehty 2013 kaavaluonnos, jossa on laajennettu Zoo-
landian toiminnalle varattua aluetta sekä osoitettu Zoolandian 
pohjoispuolelta kunnan maalta alueita asuinpientaloille. 

2.17 ASEMAN AK JA AKM (22-23)
Alue on erotettu Zoolandian kaavasta sen nopeuttamiseksi. Lie-
don vanhan aseman kohdalle radan molemmille puolille tehdään 
kaavan tarkistuksia ja yleiskaavan mukaista työpaikkarakentamis-
ta. Kaava on siirretty vuosille 2022–23.

Asemanseutu

7.03 TYLLIN ALUEEN MUUTOS JA LAAJENNUS (15-22)
Kaavan tavoitteena on lisätä Tyllin alueen tonttivarantoa  teollisuus-, varasto- 
ja toimitilarakentamiselle. Kaava on ehdotuksen hyväksymisvaiheessa. Kaava 
oli virallisesti nähtävillä 19.8.–18.9.2014.

7.04 MEIJERIN MUUTOS (21-22)
Kaavalla tutkitaan toteutumattoman alueen maankäyttöä ja mietitään yhteyttä 
rantaan. Kaavan muutos on suunniteltu tehdä vuosien 2021–22 aikana.

Tarvasjoki

Mistä saa tietoa vireillä olevista kaavoista?

YLEISESTI:

• Kunnan internet-sivuilta: www.lieto.fi > Kaavoitus ja 
maankäyttö > Asemakaavat, Yleiskaavat

• Kaavoitusohjelmasta (hyväksytään talousarvion 
osana loppuvuodesta ja käyttösuunnitelman osana 
alkuvuodesta)

• Kaavoituskatsauksesta (julkaistaan kerran vuodessa, 
yleensä helmikuussa)

YKSITTÄISTEN KAAVOJEN OSALTA:

• Luonnos- ja ehdotusvaiheen kuulutuksista (julkais-
taan sanomalehdessä ja kunnan internet-sivuilla)

• Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityslistoilta ja 
pöytäkirjoista (luettavissa kunnan internet-sivuilla)

• Vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta myös 
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston esityslistoilta 
ja pöytäkirjoista

Vuoden 2021 tärkeimmät asemakaavakohteet on 
merkitty vihreällä.
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