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Johdanto

Tavoitteet

Maakuntavaltuusto päätti 13.6.2011 Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan
käynnistämisestä. Kaavalla on tarkoitus osoittaa tuulivoimatuotantoon parhaiten
soveltuvat alueet sisämaassa sekä rannikon suurilla saarilla. Lisäksi kaavassa osoitetaan
tuulipuistojen sähkönsiirtoon liittyvät voimalinjojen yhteystarpeet.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) asettaa selkeät lähtökohdat ja tavoitteet
maakuntakaavan laadinnalle. Sekä lain yleinen tavoite (1 §), alueiden käytön
suunnittelun tavoitteet (5 §) että maakuntakaavan sisältövaatimukset (28 §) ohjaavat
vaihemaakuntakaavan laadintaa.

Maakuntakaavassa päätetään mihin tuulivoimapuistoja on tarkoituksenmukaisinta
rakentaa. Maakuntakaavassa tuulivoimapuistoille osoitetaan alueita, jotka tarkentuvat
kuntakaavoituksen yhteydessä. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja
muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä muille alueidenkäytön järjestämistä
koskeville toimenpiteille. Maakuntakaavan laatii Varsinais-Suomen liitto yhteistyössä eri
tahojen kanssa.

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on asetettu tavoitteita
tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvien alueiden osoittamiseksi
maakuntakaavassa. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on kerrottu sivulla 10.

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 Varsinais-Suomen liiton nettisivuilla. Viralliset
kuulutukset ilmoitetaan maakunnallisissa lehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus:
• Kertoo kaavoituksen lähtökohdat ja periaatteet
• Esittelee kaavoituksen etenemistä ja miten ja mitä vaikutuksia tullaan
arvioimaan
• Milloin ja miten kaavoitukseen on mahdollista osallistua
• Milloin kaavoitukseen liittyvät ratkaisevat päätökset tehdään
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Varsinais-Suomen liiton tavoite on osoittaa maakuntakaavassa tuulivoiman
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet siten, että tuulivoimalat on sijoitettu
keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Parhaiten soveltuvien alueiden
määrittelyssä kiinnitetään huomiota mm. asutukseen läheisyyteen, maisemavaikutuksiin
ja luontoarvoihin. Kaavan tavoite on nopeuttaa tuulivoimarakentamista ohjaamalla
selkeästi kuntatasolla tehtäviä kaavoitus- ja lupaprosesseja. Suuret tuulivoimapuistojen
alueet osoitetaan kaavassa TV-osa-aluemerkinnöin ja pienemmät, noin 5-10 voimalan
kokonaisuudet, en-kohdemerkinnöin.

MAAKUNNALLISET lähtökohdat
Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukaan maakunnan
tuulivoimatuotantoa tulee lisätä merkittävästi. Tuulivoimaloiden nykyinen noin 9 MW
teho on strategian tavoitteissa nostettu noin 200-250 MW tasolle. Strategioiden visio
on, että vuonna 2020 Varsinais-Suomi on saavuttanut kansainväliset ja kansalliset
ilmasto- ja energiatavoitteet ja on matkalla kohti hiilineutraaliutta.

tietopohja ja laadittavat selvitykset
Varsinais-Suomessa tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita on tarkasteltu kolmessa
erillisessä selvityksessä
• Selvitys tuulivoima tuotantoon soveltuvista alueista Satakunnassa ja VarsinaisSuomessa, Länsituuli-West Wind 2004
• Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys, Teknistaloudellinen esiselvitys ja
maisemavaikutusten arviointi, 2007
• Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011, 2011 (manneralueet)
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Vuonna 2004 tehdyssä selvityksessä ei löytynyt tuulivoimatuotantoon soveltuvia
alueita. Tehtyä selvitystä tarkennettiin vuonna 2007, jolloin tuulivoimatuotantoon
soveltuvia alueita etsittiin Varsinais-Suomen rannikkoalueilta. Rannikkoalueelle on
osoitettu muutama tuulivoima-alue ympäristöministeriössä vahvistettavana olevassa
Varsinais-Suomen maakuntakaavassa.
Vuonna 2008 valmistuneessa Ilmatieteenlaitoksen tekemässä tuuliatlasaineistossa
tuulisuuden todettiin olevan riittävää tuulivoimatuotannolle saaristo- ja rannikkoalueen
lisäksi myös sisämaassa.

Vaikutusalue JA selvitettävät vaikutukset
Laadittavan vaihemaakuntakaavan välittömät vaikutukset kohdistuvat tuulivoima-alueiden ja uusien sähkölinjojen läheisyyteen. Tuulivoima-alueiden osalta vaikutusalueen
laajuus ulottuu tuulivoimaloiden aiheuttamien maisemavaikutusten takia jopa noin
10 kilometrin etäisyydelle. Merkittävimmät vaikutuksen kohdentuvat kuitenkin noin
1-5 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista tuulivoima-alueista. Vaikutusalueen laajuus
tarkentuu kaavasuunnittelun aikana.

Viimeisin Varsinais-Suomen alueelle laadittu tuulivoimaselvitys tehtiin vuosina 20102011. Tuulivoimalle soveltuvien alueiden etsimisessä pääpaino oli asutuksen ja lomaasutuksen sekä luonto- ja maisema-arvojen huomioimisessa. Selvityksessä tutkittiin
mahdollisten tuulipuistojen vaikutuksia lähialueen maisemaan ja mahdollisista
alueista tehtiin kuvasovitteita. Parhaiten soveltuvista alueista tehtiin yleispiirteiset
teknis-taloudelliset selvitykset sekä selvitettiin mahdollisten voimaloiden suhdetta
lentoliikenteeseen. Selvityksestä pyydettiin kommentteja mm. alueen kunnilta,
naapurimaakunnilta, viranomaisilta ja luontoyhdistyksiltä. Vuonna 2011 valmistuneen
selvityksen mukaan tuulivoima-tuotantoon parhaiten soveltuvia alueita on VarsinaisSuomen alueella 22 kappaletta.
Tuulivoimaselvitys 2010-2011 on hyvä taustaselvitys maakuntakaavalle, mutta
lisäselvityksiä on tarve laatia mm. ekologisten verkostojen, hiljaisten alueiden ja
linnuston muuttoreittien selvittämiseksi. Puolustusvoimien teettämän valtakunnallisen
tutkavaikutusselvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään soveltuvin osin. Myös
lentoestevaikutuksia tullaan tarpeen mukaan selvittämään.
Kaavatyön aikana on teetetty linnustoselvitys, jossa selvitetään olemassa olevaa
tietoa hyödyntäen tuulivoima-alueiden vaikutukset linnustoon. Lisäksi on tehty
potentiaalisten hiljaisten alueiden sekä ekologisten alueiden ja verkostojen kartoitus.

Vaihemaakuntakaavan kaava-alue ja vaikutusalueen rajaus
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MRL:n 28 § mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon kaavaa
laadittaessa. Kaavoituksessa on myös kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin
erityisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntakaavaalueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Kaavaa laadittaessa on
kiinnitettävä erityisesti huomiota:

1. maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
2. alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen
3. ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon
järjestelyihin
4. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön
5. maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
6. maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen
7. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen

Vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa käytetään hyväksi laadittuja
tuulivoimaselvityksiä ja muita kaavaprosessin aikana kerättyjä tietoja.
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
ja sähköisessä muodossa. Arvioinnin tehtävänä on tuottaa kaavoitukselle ja siihen
osallistuville monipuolista, ajantasaista ja objektiivista tietoa.

Kaavaa laadittaessa on myös pidettävä silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja
sitä, ettei maanomistajalle aiheudu kohtuutonta haittaa. Kaavaa laadittaessa on myös
selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat.
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 §):
•
•
•
•

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.
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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 toteutuminen edistyy. Maakuntakaava ei ole voimassa
yksityiskohtaisemman oikeusvaikutteisen kaavan alueella. Maakuntakaava voi kuitenkin
vaikuttaa yleis- ja asemakaavan muuttamistarpeeseen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 33 §
Rakentamisrajoitus
Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai
alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen
aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa.
Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää
siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos
maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta
tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai
suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta
huomioon omistussuhteissa maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei niitä
ole tehty maakuntakaavan toteuttamista varten. Jos maakuntakaavan aluevaraus pääasiallisesti vastaa
rakennuslain (370/1958) mukaisen seutukaavan aluevarausta, ei vastaavasti myöskään seutukaavan
hyväksymisen jälkeen omistussuhteissa tapahtuneita muutoksia oteta huomioon.
Maakunnan liitto voi, jos se maankäytön järjestämisen turvaamiseksi on tarpeen, kieltää käyttämästä
aluetta, jolla kaavaehdotuksen tai hyväksytyn kaavan mukaan on rakentamisrajoitus, kaavaehdotuksen
tai kaavan vastaiseen rakentamiseen (rakentamisrajoitus). Rajoitus ei koske jo olevaan asuntoon
kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellista
rakentamista. Rajoitus on voimassa, kunnes maakuntakaava on vahvistettu, kuitenkin enintään kaksi
vuotta. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä pidentää tätä aikaa enintään kahdella vuodella.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ohjausväline, jolla valtioneuvosto
on linjannut koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä pitkälle
tulevaisuuteen ja tavoitteet on otettava huomioon kaikkialla Suomessa. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tulee
edistää maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten
toiminnassa. Huomattava osa tavoitteista on kohdennettu koskemaan maakunnan
suunnittelua ja nimenomaan maakuntakaavoitusta. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta ja ne tulivat voimaan
1.3.2009.

“Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat
ohjausväline, jolla valtioneuvosto linjaa koko maan
kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä.”

Nyt tekeillä olevan vaihemaakuntakaavan kannalta keskeiset valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet liittyvät erityisesti energiahuoltoon, elinympäristön laatuun sekä
kulttuuri- ja luonnonarvoihin. Vaihemaakuntakaavan kannalta seuraavat valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet ovat keskeisiä:
4.2 Toimiva aluerakenne
• ”Alueiden käytöllä tuetaan sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen
aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia
rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon
voimavarojen kestävää hyödyntämistä.”
• ” Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja
rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille,
ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja
rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille.
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4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
• ” Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista,
taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.”
• ”Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.”
• ”Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta tärinästä ja ilman epäpuhtauksista
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.”
• ”Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien
energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.”
4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
• ”Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön
sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.”
• ” Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden
ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien
säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden
luonnonalueiden välillä edistetään.”
• ” Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden
säilymistä.”
• ”Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai
virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä
on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.”
• ” Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa
taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä.”
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4.5 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
• ” Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.”
• ” Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen
turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset…”
• ” Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen
ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun
tarpeet.”
• ” Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa
on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät
voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät.”
• ” Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen
parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti
keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.”
4.7 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
• ” Saaristomerellä kiinnitetään huomiota alueen jakaantumiseen rannikko-,
väli- ja ulkosaaristoon sekä niiden luonnon, kulttuuriympäristöjen ja asutuksen
ominaispiirteiden säilymiseen”
• ” Saaristomerellä turvataan kulttuurimaiseman kannalta merkittävien alueiden ja
riittävän laajojen rakentamattomien alueiden säilyminen.”
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Varsinais-Suomen maakunnan suunnittelujärjestelmä
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu perustuu kolmeen kehittämisasiakirjaan: maakuntasuunnitelmaan, maakuntakaavaan ja maakuntaohjelmaan.
Maakuntasuunnitelma esittää vision Varsinais-Suomesta noin 30 vuoden kuluttua.
Suunnitelma määrittelee yleispiirteisellä tasolla tavoitteet ja toimenpiteet halutun visiotilan saavuttamiseksi ja toteuttamiseksi. Siinä käsitellään yhteiskunnan eri toimintoja
ja kehittämisstrategioita. Suunnitelmaa tarkistetaan valtuustokausittain eli joka neljäs
vuosi.
Maakuntaohjelma on maakunnan toimijoiden yhteinen tahdonilmaisu maakuntasuunnitelman mukaisen visiotilan toteuttamisen edellyttämistä hankkeista ja hankkeiden tärkeysjärjestyksestä. Maakuntaohjelma laaditaan valtuustokausittain eli joka neljäs
vuosi ja sitä tarkennetaan vuosittain laadittavalla toteuttamissuunnitelmalla.
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa.
Maakuntakaavassa korostuvat valtakunnallisten, maakunnallisten ja seudullisten näkökulmien yhteensovittaminen ja huomioonottaminen. Kaavaa laadittaessa on otettava
huomioon valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja
edistettävä niiden toteutumista. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueidenkäyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden
kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueidenkäytön yhteensovittamiseksi on
tarpeen.
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Varsinais-Suomen maakuntakaavatilanne
Turun kaupunkiseudun maakuntakaava-alueen muodostavat Naantali, Raisio, Turku,
Kaarina, Rusko (ennen kuntaliitosta Vahdon kanssa) ja Paimio. Maakuntakaava kattaa
edellä mainitut alueet, lukuun ottamatta muutamia alueita, jotka ympäristöministeriö jätti
vahvistamatta. Maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.11.2002 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 23.8.2004.
Salon seudun maakuntakaava on Salon ja Someron kaupungit käsittävä maakuntakaava,
joka hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 11.12.2006 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä
12.11.2008.
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen
maakuntakaava-alue käsittää seuraavat kunnat: Loimaa, Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää,
Pöytyä, Tarvasjoki, Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa, Masku,
Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Rusko, Sauvo, Kemiönsaaren kunta ja Länsi-Turunmaan
kaupunki. Maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2010 ja on vahvistettavana ympäristöministeriössä.
Salo-Lohja-ratalinjan vaihemaakuntakaavassa osoitettiin uusi ratalinjaus Salon ja Lohjan
välillä, joka yhteen sovitettiin muun ratalinjan vaikutusalueen maankäytön kanssa. Vaihemaakuntakaava koskee Varsinais-Suomen maakunnan puoleista osaa Salon kaupungin
alueella. Vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 12.12.2011 ja on vahvistettu ympäristöministeriössä 4.12.2012.
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Viranomaisyhteistyö
Vaihemaakuntakaavaa valmisteltaessa järjestetään kaksi lakisääteistä
viranomaisneuvottelua (MRL 66 §, MRA 11 §) ympäristöministeriön ja Varsinais-Suomen
liiton kesken. Neuvotteluihin kutsutaan lisäksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY-keskus) ja ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea.
Viranomaisten välistä yhteistyötä tehdään kaavan valmistelun eri vaiheissa myös muissa
kokouksissa ja neuvotteluissa.

Osalliset
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.
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Taulukko osallisista maakuntakaavoituksessa sekä osallistumisen menettelytavoista

Osalliset

Menettelytapa

Suunnittelualueen kunta

• neuvotteluja eri kaavavaiheissa
• esittelytilaisuudet
• lausunnot luonnos- ja ehdotusvaiheissa

Maanomistajat ja muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin vaihemaakuntakaava
vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa

• mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan tavoitteista
• mielipiteet kaavaluonnoksesta valmisteluvaiheessa
• muistutukset ehdotusvaiheessa
• esittelytilaisuudet

Viranomaiset: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus (ELY-keskus), Liikennevirasto,
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), Fingrid, Finavia,
Museovirasto, Varsinais-Suomen maakuntamuseo,
Metsäkeskus, Metsähallitus, puolustusvoimat, pelastusviranomaiset

• viranomaisneuvottelut aloitusvaiheessa
• lausunnot valmistelu- ja ehdotusvaiheissa
• viranomaisneuvottelu hyväksymisvaiheessa
• muu viranomaisyhteistyö koko prosessin ajan

Naapurimaakunnat ja naapurikunnat

• tiedotetaan aloitusvaiheessa kaavan vireille
tulosta
• lausunnot valmistelu- ja ehdotusvaiheessa
• tarvittaessa neuvotteluja

Vaikutusalueella toimivat aatteelliset, ammatilliset,
elinkeinopoliittiset, erityistehtäviä hoitavat ja asukkaita edustavat yhteisöt yms.

• muistutukset ja lausunnot valmistelu- ja ehdotusvaiheessa
• tarvittaessa neuvotteluja

Tuulivoimakaavan luonnosvaiheen yleisötilaisuudet:

Vaihemaakuntakaavan ETENEMINEN ja OHJEELLINEN aikataulu
Aloitusvaihe
kesä-syksy 2011

Tavoitevaihe
syksy-talvi 2011

Valmisteluvaihe
talvi 2011kevät 2012

Ehdotusvaihe
kesä 2012talvi 2012

• 6.6.2012 kello 18-20, Salo, uusi kaupungintalo, valtuustosali Tammi

Määritellään kaavan tavoitteet
Tavoiteseminaari 8.12.2011
Kunta- ja sidosryhmäneuvottelut
Maakuntahallitus/ maankäyttöjaosto hyväksyy maakuntakaavan tavoitteet

•
•
•
•
•
•

Laaditaan tarvittavat selvitykset (linnustoselvitys, hiljaiset alueet, ekologiset alueet)
Kaavaluonnoksen valmistelu
Maakuntahallitus päättää asettaa valmisteluaineiston nähtäville (23.4.2012)
Valmisteluaineiston nähtävillä olo ja esittely (kuulutus 28.4., nähtävillä olo 7.5.-15.6.2012)
Valmisteluaineistosta pyydetään lausunnot
Osalliset voivat antaa mielipiteensä (MRL 62 § ja MRA 30 §)

•
•
•
•
•
•
•

Valmisteluvaiheessa saadun palautteen käsittely
Maakuntahallitus antaa vastineet valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen (24.9.2012)
Kaavaehdotuksen valmistelu
Maakuntahallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (17.12.2012)
Kaavaehdotuksen nähtävillä olo ja esittely (kuulutus 5.1., nähtävillä olo 10.1.-15.2.2013)
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot (MRA 13§)
Osalliset voivat jättää muistutuksensa (MRL 62 § ja 65 § ja MRA 30 §)

•
•

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen käsittely
Vastineiden laatiminen, mahdolliset tarkistukset kaava-aineistoon
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu
Maakuntahallitus hyväksyy vastineet , jotka toimitetaan muistuttajille ja esittää maakuntavaltuustolle kaavan hyväksymistä
Maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan ja saattaa sen ympäristöministeriön vahvistettavaksi,
kesäkuussa 2013
Maakuntavaltuuston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla ympäristöministeriöön
(MRL 188 § ja 191 §)
Ympäristöministeriö vahvistaa kaavan kuultuaan muita ministeriöitä sekä käsiteltyään
mahdolliset kaavasta tehdyt valitukset
Tiedottaminen kaavan vahvistamisesta
Vahvistamispäätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (MRL 188 § ja 191 §)

•
•
•
•

Toteutumisen ja vaikutusten seuranta
Seurantaraportit
Tavoitteiden ajankohtaisuuden arviointi ja mahdolliset muutokset (MRA 2 §)
Tiedottaminen kaavan toteutumisesta ja muutostarpeista

kesä 2013

•
•
Vahvistamisvaihe
kesä 2013-

• 7.6.2012 kello 18-20, Pöytyä, Kyrön valtuustosali
Maakuntakaavan
toteutumisen
seuranta
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•
•
•
•

•
•
Hyväksymisvaihe •
talvi 2012•

• 10.5.2012 kello 18-20, Uusikaupunki, Viikaisten koulun auditorio
• 23.5.2012 kello 18-20, Parainen, kaupungintalo, kokoustila Komentosilta

• Maakuntavaltuuston aloituspäätös 13.6.2011
• Ilmoitus kaavan vireille tulosta (MRL 63§ ja MRA 30 §), kuulutus lehdissä (TS ja ÅU),
17.9.2011
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ja siitä tiedottaminen (MRL 63 §)
• Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 26.10.2011

•
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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 nähtävillä olo vaiheita 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, faxilla (02) 2100 904 ja 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.

Yhteystiedot
Tuulivoimavaihemaakuntakaavan yhteyshenkilö
Aleksis Klap		
suunnittelija		

puh. (02) 2100 955, 040 7213 137

Heikki Saarento		
Kaisa Äijö
Timo Juvonen 		
Tapio Tuhkanen 		
Lasse Nurmi 		
Satu Kottonen		

puh. (02) 2100 940, 040 7203 056
puh. (02) 2100 943, 0440 304 071
puh. (02) 2100 933, 040 8295 543
puh. (02) 2100 952, 040 7203 071
puh. (02) 2100 954, 040 5435 473
puh. (02) 2100 947, 040-3509096

suunnittelujohtaja
ts. maakunta-arkkitehti
ympäristösuunnittelija
maakuntainsinööri
kaavasuunnittelija
suunnitteluavustaja

Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36 (PL 273) 20100 Turku, fax (02) 2100 904
http://www.varsinais-suomi.fi, sähköposti: etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

