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Diaarinumero 3534-2007 (611) 
Yleiskaavatunnus 14/2007 

 
MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVA 2035, TURUN JA LIEDON RAJA-ALUE 
”MAARIA-ILMARINEN” 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.6.2013, päivitetty 30.3.2016 
 
SUUNNITTELUALUE 
 

Osayleiskaava laaditaan kar-
tassa osoitetulle alueelle. 
Kaavoitettava alue rajoittuu 
etelässä Metsämäen teolli-
suusalueeseen, Topinojan 
kaatopaikka-alueeseen, Kaa-
rinan rajaan ja Aurajokeen, 
lännessä Maarian altaaseen, 
idässä Liedon Lausteeseen ja 
pohjoisessa Tampereen valta-
tiehen. 
 
Alueen pohjoisosassa on Jä-
kärlän taajama sekä taajaman 
liepeillä harvahkoa omakoti-
asutusta. Alueen keskivaiheilla 
on Ilmaristen taajama sekä 
sen ympärillä olevaa omakoti-
asutusta. Taajamien välinen 
alue on pääosin rakentama-
tonta metsää, jolla on alueel-
lista ja osittain jopa seudullista 
merkitystä virkistys- ja ulkoilu-
alueena. Alueen etäosassa on 
mm. ravirata ja yleisemminkin 
hevosiin liittyvää toimintaa 
sekä pohjoisosaa selvästi 
enemmän peltoaukeita. 
 
Alueen rakennuskanta koos-
tuu pääasiassa pientaloista, 
joista valtaosa on omakotitalo-
ja. Jäkärlästä löytyy myös ma-
talaa kerrostalorakentamista. 
 

Sekä Jäkärlän että Ilmaristen taajamissa on suhteellisen kattavasti erilaisia palveluja. Molemmista 
löytyy mm. koulu, päiväkoteja, liikuntapaikkoja, päivittäistavarakauppoja, pankki ja nuorisotila. Jä-
kärlässä on lisäksi mm. apteekki, posti ja terveysasema. Turun kaupungin joukkoliikennereittejä 
kulkee tällä hetkellä Jäkärlään sekä Metsämäkeen. Ilmarisiin kulkee seudullinen joukkoliikenne. 
Alueen koko on n. 2086 ha. 

               TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMIALA 
      LIEDON KUNNAN KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TYÖN TAVOITTEET 
 
Työn tavoitteena on saada aikaan Turun ja Liedon raja-alueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaava. 
 
Osayleiskaavatyö on aloitettu vuonna 2007. Osayleiskaavatyön keskeisin sisällöllinen tavoite on 
ollut alusta asti selvittää erityisesti Jäkärlän ja Ilmaristen palveluihin ja infrastruktuuriin tukeutuvan 
rakentamisen lisäämistä suunnittelualueella. Hyvässä vauhdissa ollut osayleiskaavatyö kuitenkin 
keskeytettiin v. 2010, kun kaupunkiseudulle alettiin laatia koko kaupunkiseudun kattavaa rakenne-
mallia. Rakennemallityö saatiin päätökseen v. 2012, jonka jälkeen osayleiskaavatyötä jatkettiin. 
Tässä yhteydessä kaava-alueen rajausta muutettiin mm. siten, että myös itse taajamat otettiin mu-
kaan suunnittelualueeseen. Tuota työn keskeisintä tavoitetta on nyt tarkoitus kiteyttää sekä raken-
nemallin että myös maakuntakaavan hengen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien 
asuinaluevarausten tutkimista vain taajamien yhteyteen, taajamien välialueen jäädessä virkistys-
alueeksi. Itse Jäkärlän taajamassa on lisäksi tarkoitus tutkia sen täydennysrakentamismahdolli-
suuksia. 
 
Muita työn tavoitteita ovat mm. huomion kiinnittäminen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaisesti (seudullisten) joukkoliikennereittien kehittämiseen sekä kevyen liikenteen verkostoon. 
Kevyen liikenteen verkoston kehittämisestä on hyvä esimerkki joitakin vuosia sitten valmistunut 
Jäkärlästä Turun keskustaan suuntautuva väylä Paimalantien varressa. 
 
Hevosiin liittyvän kilpailu- ja harrastustoiminnan huomiointi ja kehittäminen on myös keskeinen 
tavoite erityisesti suunnittelualueen eteläosassa. 
 
Virkistysalueiden, samoin kuin Maarian altaan kehittäminen osana virkistyskäyttöä, on osa työn 
tavoitteita, mutta konkreettisemmin niitä suunnitellaan ja kehitetään osayleiskaavatyön kanssa rin-
nan tehtävässä ulkoilureittisuunnitelmassa. Ulkoilureittisuunnitelmaa on laadittu yhdessä osayleis-
kaavatyön kanssa alusta asti, mutta osayleiskaavan sisällön muuttuessa myös ulkoilureittisuunni-
telmaa on tarve päivittää. 
 
Suunnittelualueen maa-alueet ovat suurelta osalta yksityisessä omistuksessa. Turun kaupunki 
omistaa alueita Jäkärlän etelä- ja itäpuolella, useita Maarian altaaseen rajautuvia alueita sekä alu-
eita raviradan ympäristössä. Liedon kunta omistaa alueita Ilmaristen taajaman ympärillä sekä 
Rauhakylässä. Työn tavoitteena on kuitenkin sijoittaa uutta maankäyttöä tarkoituksenmukaisesti 
taajamiin tukeutuen ja niiden toimintaedellytyksiä parantaen riippumatta maanomistusoloista tai 
kuntarajasta. 
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SUUNNITTELUTILANNE 
 

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 
 
Rakennemalli on PARAS-lain johdosta laadittu 
kaupunkiseutusuunnitelma, joka koskee maan-
käytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua. 
 
Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 edis-
tää kaupunkirakenteen kestävää kehitystä ja 
alueen vetovoimaisuutta. Rakennemallin tär-
keimpänä tavoitteena oli löytää yhteinen näke-
mys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen 
kehityksen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Ra-
kennemalli ohjaa kuntien tulevaa maankäytön 
suunnittelua yleispiirteisesti, joten se toimii 
esim. tällaisen osayleiskaavatyön lähtökohtana 
ja perusselvityksenä. Rakennemalli on hyväk-
sytty kuntien valtuustoissa keväällä 2012. 
 
Rakennemallissa suunnittelualueelle on merkit-
ty uusia tai merkittävästi kehitettäviä asuinalu-
eita vain Jäkärlän ja Ilmaristen taajamien yhtey-
teen. Maarian altaan ympäristö on osoitettu 
kaupunkiseudun kehitettävänä vihervyöhyk-
keenä. 
 
 
 
Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 23.8.2004 vahvistamassa 
Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa 
suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta 
(A) vain Jäkärlän ja Ilmaristen taajamien yhtey-
dessä. Muilta osin suunnittelualue on maa- ja 
metsätalousaluetta (M) tai virkistysaluetta (V). 
Maarian altaan itäreunalla on lisäksi yksi suoje-
lualue (S). 
 
Aurajoen ympäristö on osoitettu ”kulttuuriympä-
ristön tai maiseman kannalta tärkeäksi alueek-
si”. Lisäksi suunnittelualueella on useita suoje-
lukohteita.  
 
Alueen läpi on esitetty ”maakaasuverkon reitti-
vaihtoehdot” itä-länsisuunnassa Jäkärlän ja 
Ilmaristen välistä ja siitä linja Turun puolella 
etelään Topinojan kaatopaikka-alueelle. Alueen 
eteläosassa Aurajoen rantavyöhykkeellä kulkee 
suurjännitelinja. Aivan suunnittelualueen poh-
joisreunassa kulkee suunniteltu runkovesijohto-
linja. Kyseessä on Virttaankankaalta tuleva 
tekopohjavesijohto, joka on jo toteutettu. 
 
Maakuntakaavaa ollaan tarkistamassa Raken-
nemallin johdosta. 
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Yleiskaavat 
 

Turun yleiskaava 2020 
 
Kaupunginvaltuuston 
18.6.2001 hyväksymässä Tu-
run yleiskaava 2020:ssa ainoat 
suoraan asumistoimintoihin 
liittyvät aluemerkinnät ovat 
Jäkärlän taajaman yhteydessä 
(C, PK, AK ja AP). Muuten 
kaava-alue on pääosin maa- ja 
metsätalousaluetta (M), virkis-
tysaluetta (V) ja suunnittelutar-
vealuetta (st). Pienialaisesti 
alueelta löytyy lisäksi erityis-
alueita (E), suojelualue (S) 
sekä tuotanto- ja varastotoi-
minnan alue (T). Pääviheryh-
teys on merkitty kulkemaan 
Jäkärlän ja Ilmaristen välisen 
metsäalueen halki. 
 
Maarian allas, samoin kuin 
Aurajoen ranta-alue, on osoi-
tettu ”kulttuurihistoriallisesti, 
kaupunkikuvallisesti, maise-
mallisesti tai luonnonoloiltaan 
arvokkaaksi alueeksi”. 
 
Maakuntakaavan tapaan alu-
eelta löytyy merkintöjä maa-
kaasujohdosta sekä voiman-
siirtolinjoista. 
 
Liedon yleiskaava 2020 
 
Kunnanvaltuuston 13.12.2004 
hyväksymässä Liedon yleis-
kaava 2020:ssä suoraan asu-
mistoimintoihin liittyvät alue-
merkinnät ovat lähinnä vain 
Ilmaristen taajaman yhteydes-
sä (PY, P ja AP). Osa AP-
alueista on osoitettu erityisellä 
reunamerkinnällä uusiksi ja 
olennaisesti muuttuviksi alu-

eiksi. Jäkärlän itäpuolisella alueella on muutamia AP-alueita. Erilaisia virkistysalueita (VL, VR ja 
VU) löytyy vain AP-alueiden yhteydestä. Loppuosa kaava-alueesta on lähinnä erityyppisiä maa- ja 
metsätalousalueita (M, MY ja MA). 
 
Aurajoen ranta-alue on osoitettu ”valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi”. Lisäksi alueel-
la on useita suojelumerkintöjä. 
 
Alueen läpi itä-länsisuunnassa on merkitty maakaasuputken ohjeellinen linjaus. Lisäksi alueella 
kulkee maanalaisia johtoja (v = vesijohto ja s = siirtoviemäri). 
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Asemakaavat 
 

 
 
Suunnittelualueella on asemakaavoja Jäkärlän ja Ilmaristen taajamissa.  
Ote kuntien ajantasa-asemakartastoista (tilanne vuonna 2013). 
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SELVITYKSET 
 
Aluetta koskee useat jo tehdyt selvitykset, tausta-aineistot ja julkaisut. Lisäksi alueen palveluver-
kosta täytyy tehdä selvitys sekä tiettyjen osa-alueiden rakennettavuutta on selvitetty maaperä- ja 
tärinäselvityksin. 
 
VAIHTOEHDOT 
 
Vaihtoehtojen tarkastelu rajoittuu lähinnä asuinalueiden mitoitukseen, hevostoimintaan liittyvien 
aluevarausten laajuuteen suunnittelualueen eteläosassa sekä joukkoliikennereittien järjestämiseen 
Jäkärlässä. 
 
ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
 
Osayleiskaavatyössä arvioidaan koko prosessin ajan kaavan vaikutuksia mm. luonnonympäris-
töön, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, virkistykseen, ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 
yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen sekä yritystoimintaan ja kaavatalouteen.  
 
OSALLISET 
 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. Osalliseksi voi myös ilmoittautua. Kaavan osallisiksi on osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa määritelty seuraavat tahot: 
 
Kaava-alueen ja naapuruston asukkaat, käyttäjät ja maanomistajat 
 
Viranomaiset, Turun kaupungin ja Liedon kunnan hallintokunnat yms. 

- Varsinais-Suomen ELY-keskus 
- Varsinais-Suomen liitto 
- Liikennevirasto 
- Energiayhtiöt yms.  
- Turun kaupungin ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu-, joukkoliikenne-, rakennusval-

vonta- ja ympäristönsuojelutulosalueet sekä useat tulosalueet kaupungin kiinteistö-, hyvin-
vointi-, sivistys- ja vapaa-aikatoimialoilta  

- Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut / kaavoitustoimi, rakennusvalvonta, yhdyskun-
tatekniikka ja ympäristönsuojelutoimi, Sivistyspalvelut sekä Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 
Kansalaisjärjestöt 
Mm. Turkuseura, Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry., Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry, 
Lietoseura sekä Ilmaristen, Rauhakylän ja Jäkärlä-Paimalan omakoti-/pientaloyhdistykset. 
 
Osalliset ja muut kuntalaiset voivat esittää mielipiteen suullisesti tai mielellään kirjallisesti Turun 
kaavoitusyksikölle ja Liedon kaavoitustoimelle koko kaavaprosessin ajan. 
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OSAYLEISKAAVAN LAATIMISVAIHEET 
 
Aiemmin tapahtunutta 
 

• Osayleiskaavan laadinta aloitettiin vuonna 2007. 

• Työn käynnistymisestä tiedotettiin aikanaan mm. kaavoituskatsauksissa, kuulutuksilla ja inter-
netissä. 

• Ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin alkuvuodesta 2008. 

• Kuntien yhteinen aloituskokous pidettiin helmikuussa 2008. 

• Osayleiskaavahanketta sekä rinnan valmisteltavaa ulkoilureittisuunnitelmaa esiteltiin yleisölle 
kahdessa yleisötilaisuudessa marraskuussa 2008. 

• Ulkoilureittisuunnitelmasta laadittiin oma osallistumis- ja arviointisuunnitelma marraskuussa 
2008. 

• Marras-joulukuussa 2008 ulkoilureittisuunnitelmaan ja osittain osayleiskaavaan liittyen järjestet-
tiin useita työpajoja, joissa kuultiin alueen kaiken ikäisiä asukkaita, käyttäjiä ja maanomistajia. 
Ulkoilureittisuunnitelmasta järjestettiin myös erillinen kysely, joka kohdistui Maarian altaan ym-
päristöön. Lisäksi järjestettiin tapaamisia alueella toimivien yritysten ja yhdistysten kanssa. 

• Tuolloinen osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin molempien kuntien kaavoittavissa lautakunnissa 
ja kunnanhallituksissa vuoden vaihteessa 2009–2010. 

• Luonnos asetettiin nähtäville 15.2.–16.3.2010 väliseksi ajaksi. Samaan aikaan luonnoksesta 
pyydettiin lausuntoja eri viranomaisilta ja kuntien hallintokunnilta. 

• Luonnoksesta ja ulkoilureittisuunnitelmasta saatiin vuoteen 2010 mennessä suuri joukko lau-
suntoja sekä mielipiteitä. Näitä ei ole vielä ehditty käsitellä kaavatyön keskeydyttyä pian lau-
suntopyyntöjen lähettämisen jälkeen. Tähän mennessä saadut lausunnot ja mielipiteet tullaan 
käsittelemään uuden luonnoksen käsittelyn yhteydessä. 

• Koko kaupunkiseutua koskevan rakennemallityön yhteydessä kaavatyö keskeytettiin väliaikai-
sesti. Rakennemallityön valmistuttua 2012 osayleiskaavatyötä alettiin taas jatkaa. Rakenne-
mallityö toi kuitenkin mukanaan aika suuriakin muutostarpeita kaavan rakenteeseen, jolloin 
nähtiin tarpeelliseksi aloittaa osayleiskaavatyö osittain uudestaan.  

• Kunnissa todettiin loppuvuodesta 2012 tarpeelliseksi laatia uusi kaavaluonnos. Tämän pohjaksi 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitettiin (v. 2013), kaava-aluetta muutettiin ja luonnos-
vaiheen kuulemista järjestettiin uudestaan. Kaavatyötä alettiin jatkaa kuntien omana työnä il-
man konsulttia. 

• Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi kansalaisjärjestöille sekä 
suunnittelualueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille. 

• Uuden luonnosvaiheen yleisötilaisuudet järjestettiin Liedon Ilmaristen koululla 11.6.2013 sekä 
Turun Jäkärlän koululla 12.6.2013. 

• Järjestettiin uutta luonnosvaihetta koskevat työpajat Liedossa Ilmaristen koululla 17.9.2013 ja 
Turussa Jäkärlän koululla 18.9.2013. 

• Järjestettiin myös kaksi palveluihin liittyvää viranomaispalaveria. Palaverit koskivat molempien 
kuntien organisaatioita terveyspalveluista sekä koulu- ja päiväkotipalveluista. Terveyspalveluita 
koskeva palaveri pidettiin 9.12.2013 sekä koulu- ja päiväkotipalveluita koskeva 11.12.2013. 

 
Mitä tapahtuu seuraavaksi 
 
Tavoitteena on viedä uusi osayleiskaavaluonnos luottamusmieskäsittelyyn vuoden 2016 aikana. 
Tämän tekevät molempien kuntien kaavoittavat lautakunnat sekä kunnanhallitukset erikseen. Täs-
sä yhteydessä käsitellään kaikki tähän mennessä saadut lausunnot ja mielipiteet. 
 
Hyväksytty luonnos asetetaan 30 vuorokaudeksi nähtäville ja samaan aikaan siitä pyydetään uudet 
lausunnot.  
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Tapahtuu hieman myöhemmin 
 
Hyväksytyn luonnoksen pohjalta sekä siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan osayleis-
kaavaehdotus. 
 
Tavoitteena on viedä ehdotus luottamusmieskäsittelyyn vuoden 2017 aikana. Tämä tehdään mo-
lemmissa kunnissa erikseen. 
 
Hyväksytty ehdotus asetetaan 30 vuorokaudeksi nähtäville ja samaan aikaan siitä pyydetään tarvit-
tavat lausunnot. Nähtävillä oloaikana on mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Nähtäville aset-
tamisesta tiedotetaan ulkopaikkakuntalaisia kirjeitse. 
 
Ehdotukseen tehdään mahdolliset muutokset lausuntojen ja/tai muistutusten perusteella ja valmis-
tellaan perustellut vastineet. Molempien kuntien kaavoittavat lautakunnat käsittelevät muistutukset. 
 
Kunnanvaltuustot hyväksyvät osayleiskaavan. Tavoiteaika tälle on loppuvuosi 2017. Kirje hyväk-
symisestä lähetetään niille osallisille, jotka ovat sitä pyytäneet ja samalla jättäneet osoitteensa. 
Kunnanvaltuustojen päätöksistä on mahdollisuus tehdä valitus 30 vuorokauden kuluessa Turun 
hallinto-oikeuteen. 
 
Kaava astuu voimaan, kun sen hyväksymispäätöksestä on kuulutettu. 
 
MISTÄ SAA TIETOA 
 
Turku 
 
Luonnos- ja ehdotusvaiheessa kaava on 
nähtävillä Ympäristötoimialan asiakaspalve-
lussa (Puolalankatu 5, 2. kerros) sen aukiolo-
aikana ma-pe klo 9:00–15:00, sekä interne-
tissä www.turku.fi -> Päätöksenteko -> Kuulu-
tukset. Palautteen ja muistutukset voi osoittaa 
kaavan valmistelijalle, ks. yhteystiedot.  
 
Kuulutukset tulevat kaupungin viralliselle 
ilmoitustaululle Puolalankatu 5:een ja interne-
tiin www.turku.fi -> Päätöksenteko -> Kuulu-
tukset. Lisäksi kuulutukset julkaistaan Turun 
Sanomissa ja Åbo Underrättelserissä.  
 
Päätöksenteko löytyy: www.turku.fi -> Pää-
töksenteko -> asianomainen luottamuselin 
 
Kaavan sivut: www.turku.fi -> asuminen ja 
ympäristö -> kaupunkisuunnittelu -> yleiskaa-
voitus -> Maaria-Ilmaristen osayleiskaava 
2035 tai www.turku.fi/maailma tai 
www.turku.fi/kaavahaku -> yleiskaavat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieto 
 
Luonnosvaiheessa kaava on nähtävillä kaa-
voitustoimessa (kunnantalon 3-kerros, Kirkko-
tie 13) viraston aukioloaikoina ja kunnan in-
ternetsivuilla ks. alin kohta. Luonnosvaiheen 
palautteen voi osoittaa kaavan valmistelijalle 
tai osoitteella: Liedon kunta / kaavoitustoimi, 
PL 24, 21421 Lieto. 
 
Ehdotusvaiheessa kaava on nähtävillä kaa-
voitustoimessa ja kunnan nettisivuilla. Ehdo-
tuksen asettaa nähtäville kunnanhallitus ja 
muistutukset ehdotuksesta osoitetaan kun-
nanhallitukselle: Liedon kunta, kunnanhalli-
tus, PL 24, 21421 Lieto tai sähköisesti: kir-
jaamo@lieto.fi. 
 
Kuulutukset tulevat viralliselle ilmoitustaulul-
le kunnantalon ala-aulaan sekä internetiin 
kunnan etusivulle kohtaan kuulutukset. Lisäk-
si kuulutukset julkaistaan Turun Tienoossa. 
 
Päätöksenteko löytyy: www.lieto.fi -> Pää-
töksenteko -> Esityslistat ja pöytäkirjat 
 
Kaavan sivut: www.lieto.fi -> Asuminen ja 
ympäristö -> Kaavat ja kiinteistöt -> Yleiskaa-
vat 
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YHTEYSTIEDOT 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) voidaan täsmentää ja täydentää tarpeen mukaan 
kaavan valmistelun kuluessa. OAS:n viimeisin versio on luettavissa internetissä.  
 
Valmisteluaineistoon voi tutustua Liedossa kunnantalon kaavoitustoimessa arkisin 9.00–15.00, 
keskiviikkoisin 9.00–17.00. Mikäli haluatte varmistua siitä, että asian valmistelija on paikalla, ta-
paaminen on syytä sopia puhelimitse. Turun osalta valmisteluaineistoon voi tutustua vain sopimalla 
erikseen ajan valmistelijan kanssa, sillä Turku-Pisteessä valmisteluaineistoa on esillä vain nähtävil-
lä oloaikoina. 
 
Kaava- ja liikenneasiat:   Valmistelijat: 
Turun ympäristötoimiala   Kaavoitusarkkitehti 
Kaupunkisuunnittelu   Jani Eteläkoski 
Puolalankatu 5   puh. 02-2624 249 
PL 355, 20101 Turku   sähköposti: jani.etelakoski@turku.fi 
puh. 02-2624 111 
fax. 2624 208   Liikennesuunnitteluinsinööri 
    Juha Jokela 
    puh. 040-8389 014 
    sähköposti: juha.jokela@turku.fi 
 
    Liikennesuunnitteluinsinööri 
    Eero Paavola 
    puh. 02-2624 240 
    sähköposti: eero.paavola@turku.fi 
 
Kaava-asiat: 
Liedon kaavoitus ja tekniset palvelut  Kaavasuunnittelija 
Kaavoitustoimi   Juha Mäki 
Kirkkotie 13     puh. 050 315 0395 
21420 Lieto    sähköposti: juha.maki@lieto.fi 
puh. 02-4873 300 
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Diaarinumero 3534-2007 
Yleiskaavatunnus 14/2007 

 

MIELIPIDE MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVOITUKSESTA 
 
Mielipiteen voi ilmaista lähettämällä tämän kaavakkeen postitse tai faksilla. Mielipiteen voi ilmaista myös 
sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä Turun ympäristötoimialan kaavoitusyksikössä tai Liedon kaavoitus-
toimessa. 
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voit jatkaa paperin toiselle puolelle 

 
aika ja paikka      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
nimi ja osoite       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


