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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 14.1.2020. Maakuntahallituksen
jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen
sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille.
Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty
mainitussa kuntalain pykälässä.

Valmistelija

PM/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 17
maakuntahallituksen jäsentä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 § mukaan: ”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.”
Maakuntahallitus (mh 23.1.2009 § 31) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle.
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 31.3.2014 § 37, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti
seuraavasti:
1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään.
3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan
tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille.
4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja
allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 §:n mukaisesti.

Valmistelija

PM/HM

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Emma Lindqvistin ja Tomi Niemisen.
Päätös

Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Nummentalon ja Tomi Niemisen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS
Asia

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Valmistelija

KH/na

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Kari Häkämies
Yritysten liikevaihto kasvaa vahvasti
Varsinais-Suomen yritysten suhdannekehitys on jatkunut myönteisenä kesän ja syksyn 2019 aikana. Kaikki päätoimialat kasvavat tasaisesti, ja myös kaupan ala näyttää kääntyneen uudelleen kasvuun vuoden 2018 jälkeen.
Nopeimmin liikevaihtoa on kasvattanut valmistavan teknologiateollisuuden yritykset, joissa tuotanto
kasvoi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä lähes viidenneksen. Myös tasaisesti kasvaneet
ICT-ala ja liike-elämän palvelut kasvoivat yli 10 % vauhtia. Rakentamisen kasvu on jonkin verran
hidastunut, mutta alan liikevaihto on vielä kasvusuuntaista.
Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta on
Poretieto-hankeen tuloksena laajennettu kattamaan päätoimialojen lisäksi valmistavan teknologiateollisuuden, liike-elämän palvelut ja ICT-alan. Seuraava tilannekatsaus tehdään elokuussa 2020,
jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä maaliskuuhun 2020 saakka.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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Etelä-Suomen yhteisen liikennestrategian valmistelu
Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liitot ovat aloittaneet yhteisen
liikennestrategian laatimisen. Tavoitteena on esittää alueen yhteinen näkemys Etelä-Suomen liikennejärjestelmän tavoitetilasta valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa varten. Liittojen
yhteinen liikennestrategia on samalla yksi keino tiivistää yhteistyötä maakuntien välillä ja edistää
edunvalvonnan yhteisiä tavoitteita.
Etelä-Suomen liikennestrategia laaditaan liittojen omana työnä kevään 2020 aikana hyödyntäen
olemassa olevia aineistoja ja uusimpia maakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Yhteisen
liikennestrategian valmistelu ajoittuu hyvin kesällä valmistuvien Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitysten kanssa.
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Noora Mäki-Arvela, puh. 040 583 0717
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Saaristopolitiikalla konkreettiset tavoitteet
Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu saaristolakiin. Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä muiden osapuolten kanssa. Saaristoasiain neuvottelukunnalla on keskeinen rooli saaristolain toteuttamisen seurannassa. Viime vuonna täksi hallituskaudeksi asetettu SANK on lähtenyt
konkretisoimaan saaristopolitiikan tarpeita. Erityiset työryhmät on perustettu sekä saaristoliikenteen etua valvomaan että saaristokriteeristön määrittelemiseksi.
Nykyinen hallitusohjelma sisältää maininnan maksuttoman saaristoliikenteen säilyttämisestä. Neuvottelukunnan liikennetyöryhmä aikoo jatkossa toimia saaristoliikenteen edunvalvojana ja
auttaa omalta osaltaan liikenteen kehittämistyössä. Toimiva saaristoliikenne tarvitsee riittävän rahoituksen, jonka tulee olla varmistettu myös pitkällä aikavälillä. Varsinais-Suomen ELY -keskus, joka vastaa saaristoliikenteen järjestämisestä (yksityislosseja lukuun ottamatta) joutuu kamppailemaan rahoituksen vähäisyyden kanssa. Viimeisimpänä esimerkkinä uutinen Houtskär-Norrskata lauttareitin siirtymisestä yhden lautan kapasiteettiin talvikaudella 2020-2021. Asiasta on luvassa
neuvonpito Varsinais-Suomen ELY -keskuksen ja Paraisten kaupungin kanssa. Asia oli esillä Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunnassa 16.1.2020.
Saaristolisäjärjestelmä on osa kuntien valtionosuusjärjestelmää. Saaristolisiin oikeutetut on jaettu
saaristokuntiin ja saaristo-osakuntiin. Saaristokunnat (Varsinais-Suomessa Parainen, Kemiönsaari
ja Kustavi) saavat saaristolisää koko väestöpohjaansa perustuen, kun taas saaristo-osakunnat
saavat saaristolisää vain koskien saaristoalueiden väestöä. Saaristoasiain neuvottelukunnan saaristokriteerityöryhmä aloittaa työnsä 22.1.2020 tavoitteenaan luoda kriteeristö, jonka perusteella
voidaan oikeudenmukaisesti valita ne kunnat, jotka ovat oikeutettuja saaristolisiin. Tarkoitus on siis
määritellä saaristo uudelleen! Naantali on useaan kertaan ilmaissut halunsa saada saaristokuntaaseman. Em. työryhmän raportilla lienee keskeinen rooli, kun uusia saaristokuntia nimetään Valtioneuvoston päätöksellä vuodesta 2022 eteenpäin. SANK antaa aikanaan asiassa myös oman
esityksensä.
Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Sandra Bergqvist Paraisilta. Muita varsinaisia jäseniä Varsinais-Suomesta ovat Vilhelm Junnila (Naantali), Ilkka
Kanerva (Turku), Sirpa Koskinen (Kustavi), Helena Särkijärvi (Parainen) ja Nina Söderlund (Parainen).
Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, puh. 0400 413 704
Ympäristöministeri päättää merimetsostrategiasta piakkoin
Ympäristöministeriö tekee parhaillaan yhteenvetoa kansalliseen merimetsostrategiaan ja toimenpidesuunnitelmaan annetuista lausunnoista. Lausuntojen perusteella päätetään mahdollisista strategian muutostarpeista. Ministeriöstä luvataan lähettää päivitetty ohjekirje alueille aikaisin keväällä.
Ohjekirje on uudistettu viimeksi toukokuussa 2016 edellisen merimetsotyöryhmän raportin valmistuttua.
Merimetsostrategiaa pohtineen työryhmän keskeinen esitys on alueellisten yhteistyöryhmien toiminnan tehostaminen. On ennakoitavissa, että ministeriö tulee etenemään työryhmän esityksen mukaisesti. Vahinkojen ehkäisyssä on olennaista, että työryhmien ja ELY-keskuksen virkatyön välistä yhteistyötä tiivistetään merkittävästi. Alueellisten yhteistyöryhmien tuottamilla aineistoilla tulee olla olennainen painoarvo poikkeuslupaprosessissa.
Ympäristöministeriön asettama työryhmä sai valmiiksi esityksensä kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja
toimenpidesuunnitelmaksi vuoden 2019 lokakuussa. Ministeriö antoi mahdollisuuden lausua strategiasta
vuoden loppuun mennessä. Lausuntoja jätettiin lausuntopalveluun 26 kappaletta. VarsinaisSuomen liitto antoi lausunnon strategiaan joulukuun maakuntahallituksessa.
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Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950
Varsinais-Suomi kohti vaikuttavia uusia eurooppalaisia kumppanuuksia ja innovaatioita
älykkään erikoistumisen avulla
Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation) on Euroopan unionin politiikkamalli: paikkaan sidottua, alueellisten viranomaisten koordinoimaa ja strategialähtöistä yhteistyötä, jonka tavoitteena
on alueiden omien vahvuuksien ja kasvupotentiaalin tunnistaminen ja niiden systemaattinen vahvistaminen. Älykkään erikoistumisen tutkimus- ja innovaatiostrategiat ovat ehtona aluekehitysrahoituksen saamiselle.
Varsinais-Suomen kolme älykkään erikoistumisen painopistettä ovat sininen kasvu ja teollisuuden
modernisaatio,
innovatiiviset
ruokaketjut
sekä
lääkeja
terveysteknologia. Näillä toimialoilla monitasoisen toimijoiden välisen yhteistyön tavoitteena on synnyttää uusia
innovaatioita ja lisätä varsinaissuomalaisten toimijoiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta eurooppalaisilla areenoilla. Yhteistyön askeleet on koottu Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelmaan, jonka konkreettisena tarkoituksena on lisätä eurooppalaista yhteistyötä ja Varsinais-Suomeen saatavaa EU-rahoitusta.
Nyt tarvitaan rohkeita avauksia ja myös poliittista tukea ponnistamiseen kohti eurooppalaisia yhteistyöalustoja ja kumppanuuksia. Sama työ tukee Varsinais-Suomen valmistautumista EU:n ohjelmakauteen 2021-2027,
jolloin
älykkään
erikoistumisen
yhteistyö
tulee
olemaan yhä vahvemmassa roolissa ja ohjaamaan muun muassa hankerahoituksia, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan kehittämisen.
Mistä on kysymys ja missä varsinaissuomalaisen vaikuttamisen paikat juuri nyt ovat? Erityisesti
maakunnan luottamushenkilöille, kuntajohdolle sekä kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten asiantuntijoille tarkoitettu Europe Direct Varsinais-Suomen ja Varsinais-Suomen liiton järjestämä ”ÄLYKKÄÄSTI, VARSINAIS-SUOMI!” -tilaisuus 10.2.2020 klo 13.00-16.00 Valtion virastotalon
auditoriossa perehtyy juuri tähän. Maakunnan kolmen erityisalan ajankohtaisten tapausesimerkkien
lisäksi Economic and Public Concultancy -yrityksen johtaja Alison Hunter johdattaa älykkään erikoistumisen ytimeen eurooppalaisella tasolla ja valottaa koko strategian vaikutuksia ja linkityksiä Euroopan unionin toimintaan.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
https://www.lyyti.fi/reg/Alykkaasti
erikoissuunnittelija Katri Koivisto puh. 0400 251 771 tai
erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki puh. 040 520 0761
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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HALL: 169/2019

VARSINAIS-SUOMEN LIITON STRATEGIA 2025
Asia

Maakuntien liittojen lakisääteisiä tehtäviä määrittelevät maakuntajakolaki, laki alueiden kehittämisestä ja rahastotoiminnan hallinnoinnista, sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Lakisääteisten tehtävien kokonaisuus osoittaa maakunnan liittojen tehtäväkentän laajuuden ja roolin maakunnan kokonaisvaltaisessa strategisessa kehittämisessä. Maakuntien liittojen toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat myös maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Ne tuovat asiasisällöt liittojen työhön.
Varsinais-Suomen liitolla ei ole aikaisemmin ollut organisaatiostrategiaa, joka ohjaisi sen käytännön työtä. Nyt valmistunut Varsinais-Suomen liiton strategia 2025 ohjaa Varsinais-Suomen liiton
toimintaa ja sen roolia sekä työskentelytapoja sidosryhmien kanssa. Sen tarkoitus on lisätä henkilökunnan yhtenäisyyttä, työn näkyvyyttä, sopeutumiskykyä ja joustavuutta sekä tukea resurssien
viisasta käyttöä, ja näin vahvistaa liittoa ja sen vaikuttavuutta aluekehittämis- ja suunnitteluviranomaisena.
Varsinais-Suomen liiton strategian 2025 valmistelu on tehty vuoden 2019 aikana jatkuvassa vuoropuhelussa henkilöstön kanssa. Nykytila-analyysivaiheessa kuultiin laajasti myös sidosryhmiä, jäsenkuntia sekä luottamuselimiä. Analyysin johtopäätöksissä korostuivat lakisääteisten tehtävien
antama vahva selkäranka liiton toiminnalle sekä henkilökunnan asiantuntemus ja kyky toimia koko
maakunnan kehittäjänä. Parannettavaa havaittiin liiton ja sen roolin tunnettuudessa, työnteon käytäntöjen systematisoinnissa ja organisaatiokehityksessä sekä kuntayhteistyön vahvistamisessa.
Strategian perusosa esittelee tavoitekuvan ja arvopohjan liiton toiminnalle vuoteen 2025. Strategiatyössä on tunnistettu askeleet, joiden avulla muutostyö käynnistetään. Perusosaa toteuttava osio
sisältää kuvaukset muutoksen ajureista sekä niihin liittyvät konkreettiset työlistat. Se päivitetään
vuosittain ja sitä tukemaan perustetaan kolme työryhmää, jotka laativat tarkemmat toimintasuunnitelmat kevään 2020 aikana. Strategian toteutus on pitkäjänteinen uuden ja poisoppimista vaativa
muutosjohtamisen prosessi. Strategiatyön edistymisestä ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista
raportoidaan säännöllisesti maakuntahallitukselle. Strategia viedään tiedoksi kesän 2020 maakuntavaltuustolle.
Varsinais-Suomen liiton visio 2025: Varsinais-Suomen liitto – paras liittolainen
Varsinais-Suomen liiton visio on olla aktiivinen ja uudistumiskykyinen maakunnan liitto, yhteistyökumppani ja paras liittolainen: niin sisäisesti toisillemme kuin sidosryhmillemme. Työmme ytimessä
on Varsinais-Suomen kehittäminen ja tulevaisuuden suunnittelu yhteistyössä kuntien, korkeakoulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa.
Varsinais-Suomen liiton missio: Varsinais-Suomen liitto – piirtää kanssasi kuvan valmiiksi
Varsinais-Suomen liitto täydentää työllään maakunnan kehittämisen kokonaiskuvan. Yhteistyössä
tuotamme suunnitelmia ja strategioita, tavoitteita ja ohjelmia, yhteistyön ja tiedon alustoja, ajankohtaista tietoa ja selvityksiä ja onnistunutta vaikuttamista. Lupauksemme on, että kanssamme maakunnan kehittämisen kuvat piirretään valmiiksi, toteutukseen saakka.
Oheismateriaali: Varsinais-Suomen liiton strategia 2025

Valmistelija

KH/SML/MRL/AK/JS

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää hyväksyä Varsinais-Suomen liiton strategian 2025.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Maakuntajohtaja Kari Häkämies p. 044 201 3204, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAANK: 175/2015
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VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA – 1. EHDOTUKSEN
VALMISTELUTILANNE
Asia

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käynnisti kokouksessaan 7.12.2015 Varsinais-Suomen
luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Vaihemaakuntakaavassa käsitellään
maakunnan kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit
sovittaen ne yhteen luonnonarvojen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämistarpeiden kanssa.
Vaihemaakuntakaavalla tarkistetaan ja täydennetään voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa.
Tarkistuksella pyritään myös muuttamaan maakuntakaavan sisältöä ja näkökulmaa aiempaa strategisemmaksi.
Vaihemaakuntakaavan laatimista perustelevat erityisesti bio- ja kiertotalouden kasvusta johtuvaan
luonnonvarojen käytön lisääntyminen, kansalliset lainsäädännön muutokset jätehuoltosektorilla sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä.
Vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelman (OAS) teemakohtaiset tavoitteet:
Luonnonarvot
Vaihemaakuntakaavatyössä selvitetään Varsinais-Suomen alueen luonnon monimuotoisuuden ja
ekologisten verkostojen kannalta tärkeät alueet. Laajat arvokkaat luontoalueet ja niiden välinen
kytkeytyneisyys ovat usein yhdyskuntarakenteen ja sen verkostojen pirstaloimia tai häiritsemiä.
Luonnonvarojen käytön tulee pohjautua kestävään kulutukseen ja hyödyntämiseen, jolloin tulee
määrittää ja osoittaa luonnonarvoiltaan merkitykselliset alueet.
Nykyisissä vahvistetuissa maakuntakaavoissa on luonnonolosuhteiltaan arvokkaita alueita osoitettu suojelumerkinnöin ja geologisesti arvokkaat alueet ge-merkinnöin. Tässä kaavatyössä näiden
merkintöjen ajantasaisuuden ja nykytilanteen määrittämisen lisäksi selvitetään luonnon ydinalueet
ja merkittävät ekologisten yhteydet.
Luonnonvarat
Tarve luonnonvarojen käytön lisäämiselle ja eri jakeiden prosessoinnille on noussut erityisesti uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteiden ja kiertotalouden tavoitteiden vuoksi. Uusiutuvan
energian käytön lisääminen edellyttää alueellisesti metsä- ja maa- talouden biomassojen sekä sivuvirtojen hyödyntämistä. Hyödyntämisen lisäksi tulee näiden varastointiin ja käsittelyyn liittyvät
alueet selvittää. Yleisesti metsä- ja maatalouden materiaalien hyödyntämiseen liittyvä toiminta on
mahdollista maakuntakaavojen nykyisillä aluemerkinnöillä (M/MRV). Näiden virtojen määrien ja sijaintien selvittäminen sekä käyttöpaikkojen tunnistaminen voivat kuitenkin aiheuttaa merkittävää liikenteellistä muutospainetta alueellisesti tai seudullisesti.
Kallio- ja maaperän kiviaineksen hyödyntäminen aiheuttaa lähes aina välittömiä vaikutuksia toiminta-alueen lähiympäristöön. Maa-ainesten otto keskittyy edelleen merkittäviltä osin pohjavesialueille
aiheuttaen merkittävää yhteensovittamistarvetta pohjaveden hyödyntämisen, eli raakaveden tuottamisen, kanssa. Kiviaineksen otto aiheuttaa usein myös häiriötä lähialueille, jolloin toimintojen
keskittämisellä voidaan vähentää häiriötä lähialueen asutukselle ja virkistystoiminnalle sekä vähentää liikenteen aiheuttamia häiriöitä. Kaivosteollisuutta palvelevaa ainesten hyödyntämistä ohjataan
kaivoslailla. Kaivostoiminta maakunnan alueella on pääosin keskittynyt kalkkikiviaineksen hyödyntämiseen, mutta varauksia ja suunnitelmia on myös muiden mineraalien hyödyntämiselle.
Virkistys- ja matkailu
Viihtyisän elinympäristön yksi keskeinen edellytys on toimivien ja kattavien virkistysreittien ja alueiden sekä niihin liittyvien kohteiden olemassaolo. Kyseiset alueet tukevat myös vahvasti alueellista matkailuelinkeinoa, erityisesti luonnonarvokkaiden aluekokonaisuuksien, kuten Saaristomeren, Kuhankuonon ja Teijon alueilla. Erityisesti virkistysreittien kytkeytyneisyys muuhun yhdyskun-
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tarakenteeseen parantaa niiden käyttöä ja lisää reittien tuottamia välillisiä hyötyjä hyvinvoinnin
edistämisessä ja viihtyisän elinympäristön luomisessa.
Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan tähänastiset viralliset käsittelyvaiheet:
MH 16.11.2015
täminen
MV 7.12.2015
täminen
MKJ 18.4.2016
losta
MKJ 6.2.2018
MH 19.3.2018
MKJ 8.6.2018
MKJ 20.8.2018
MH 24.9.2018
MKJ 4.3.2019

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan käynnisVarsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan käynnisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kuulutuspäätös kaavan vireille tuValmisteluvaiheen kuuleminen
Valmisteluvaiheen kuuleminen (26.3.–27.4.2018)
Valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet tiedoksi
Alustavat vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Kaavaehdotuksen valmisteluvaihe

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus on valmisteltu valmisteluaineistosta käydyn keskustelun sekä kunnilta ja sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta täydentämällä ja tarkentamalla selvityksiä. Valmistelussa on edelleen hyödynnetty yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen PALO-hankkeen (PALO = osallistuminen ja vuorovaikutus pitkäjänteisessä
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa) kanssa mm. kevään luonnonvarafoorumissa.
Vaihemaakuntakaavan yleismääräyksellä on rajattu kaava koskemaan ainoastaan luonnonarvojen
ja -varojen, virkistyksen ja matkailun sekä teknisten verkostojen sisältöjä ja merkintöjä. Rajauksen
ulkopuolelle jäävät teemat on pääosin ratkaistu joko aiemmissa maakuntakaavaprosesseissa tai
ohjelmoitu seuraavien vaihemaakuntakaavojen teemoiksi.
Maakuntakaavaa on pyritty kehittämään aiempaa strategisempana suunnitteluvälineenä edellisen
hyväksytyn taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan periaatteiden
mukaisesti. Uusina strategisina kehittämisperiaatemerkintöinä on esitetty:
- Laaja, merkittävä ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke
- Matkailun, retkeilyn ja virkistyksen kehittämisen kohdealue
- Vesiviljelyn kehittämisvyöhyke.
Analyyttisin menetelmiin perustuva strateginen suunnittelu on ensisijaisesti eri toimialojen tavoitteita, toimintoja ja arvoja kokonaisvaltaisesti yhteensovittavaa, ei perinteistä erottelevaa, tarkkoihin
aluevarauksiin perustuvaa kaavoitusta.
Jo valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että myös maakunnan suunnitteluvälineillä
ja -työkaluilla tulee osallistua, ottaa kantaa ja edistää globaalien ja kansallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista ja yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjen maakuntakaavan tavoitteiden ja sisältövaatimusten lisäksi on luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan tehtävä havainnollistaa arvoja, potentiaaleja ja resursseja pitkäjänteisen strategisen suunnittelun edellyttämän puntaroivan keskustelun ja kestävän päätöksenteon tueksi. Arvojen huomioiminen ja läpinäkyvä vaikutusten arviointi tulee nähdä kestävän kasvun edellytysten ja alueen
monialaisen elinvoiman elinehtona sekä talouden että sosiaalisen ja kulttuurisen merkityksen näkökulmasta.
Strategisen suunnitteluun sisältyy tunnistettuja riskejä. Merkintöjen riittämätön perustelu ja puutteellinen vuorovaikutus voivat kaataa hyvää tarkoittavat tavoitteet ja johtaa tilanteeseen, jossa
merkinnät ymmärretään väärin eivätkä kelpaa kenellekään. Ne tulkitaan joko suojelun salakuljetukseksi tai yksittäisen toimialan edunvalvonnaksi. Kaavaprosessin aikaisissa luonnonvarafoorumeissa on havaittavissa lähentymistä eri osapuolten välisissä keskusteluissa.
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Strategisen suunnittelun yleinen vuorovaikutuksen haaste on vaikeus saada osallisia mukaan pitkäjänteiseen, yleispiirteiseen suunnitteluun. Osallistumisen tarpeet nousevat esille vasta, kun
suunnitelmat alkavat tarkentua ja konkretisoitua omassa lähiympäristössä. Toisaalta strategisia
merkintöjä helposti luetaan ja tulkitaan yksityiskohtaisina ja absoluuttisen tarkkoina aluevarauksina.
Oheismateriaali Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus,
kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavakortit ovat ladattavissa liiton extranetistä:
http://www.varsinais-suomi.fi/kirjaudu.
Lisätietoa kaavan valmistelusta ja laadituista selvityksistä:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-jakaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava.
Maankäyttöjaoston käsittelyn jälkeen vaihemaakuntakaavaehdotus viimeistellään ja viedään hyväksyttäväksi maakuntahallitukseen, joka pyytää ehdotuksesta MRA 13 §:n mukaiset lausunnot
asetuksessa määritellyiltä tahoilta.
Valmistelija

HS/AK/kk

Ehdotus

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto
1. käy lähetekeskustelun;
2. merkitsee tiedoksi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelutilanteen;
3. hyväksyy omalta osaltaan vaihemaakuntakaavaehdotuksen maakuntahallituksen käsittelyä varten sekä
4. valtuuttaa liiton viraston viimeistelemään ja täydentämään kaava-aineiston.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja:

erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, puh. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Maakuntahallitus 20.1.2020
Asia

Maankäyttöjaoston kokouksen jälkeen kaava-asiakirjat on viimeistelty ja liitteitä on täydennetty.
Kaavaratkaisua ja -sisältöä käsiteltiin perusteellisesti maakuntahallituksen iltakoulussa 13.1.2020.
Lausuntokierroksen jälkeen järjestetään viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 11 §) ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRA 12 §). Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy
vaihemaakuntakaavan joulukuun 2020 kokouksessa.
Oheismateriaali Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus,
kaavamerkinnät ja -määräykset, kaavaselostus sekä kaavakortit ovat ladattavissa liiton extranetistä: http://www.varsinais-suomi.fi/kirjaudu.
Lisätietoa kaavan valmistelusta ja laadituista selvityksistä:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-jakaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava

Valmistelija

HS/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
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1. hyväksyä virastossa laaditut kaava-asiakirjat Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen
vaihemaakuntakaavaehdotukseksi
2. pyytää vaihemaakuntakaavaehdotuksesta MRA 13 §:n mukaiset lausunnot asetuksessa määritellyiltä tahoilta 6.3.2020 mennessä
3. oikeuttaa viraston tekemään kaava-asiakirjojen teknisen viimeistelyn.
Päätös

Jani Kurvinen ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esko Kiviranta kannatti Kurvisen ehdotusta.
Puheenjohtajan ehdottamana maakuntahallitus päätti pitää neuvottelutauon klo 11.30.
Kokousta jatkettiin klo 11.45. Todettiin läsnäolijat. Läsnä oli 17 maakuntahallituksen jäsentä.
Jani Kurvinen veti palautusehdotuksen pois.
Todettiin, että äänestyksissä esittelijän pohjaehdotus on JAA ja muutosehdotus on EI.
Jani Kurvinen ehdotti seuraavia muutoksia, joita Juhani Nummentalo kannatti:
1. Laaja, merkittävä ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhykkeen suunnittelumääräykseen lisättäväksi ”Myös muut maankäyttömuodot ovat alueella mahdollisia, jos alueen yhtenäisyyttä ei
vaaranneta.”
Kanerva Ilkka
Alatalo Juuso
Andersson Janina
Ek-Marjamäki Teija
Eloranta Eeva-Johanna
Heinonen Marko
Rantasaari Juha
Kiviranta Esko
Kurvinen Jani
Lang Eija
Lehtinen Riitta
Nieminen Tomi
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari

EI
EI
JAA
EI
EI
EI
EI
EI
EI
JAA
EI
JAA
EI
EI
EI
JAA
EI

Äänestyksessä annettiin 4 kpl JAA-ääntä ja 13 kpl EI-ääntä. Muutosehdotus hyväksyttiin.
2. Matkailun, retkeilyn ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen suunnittelumääräyksen ensimmäisen kappaleen muutettavaksi muotoon: ” Suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla pitkäjänteisiä, ympärivuotisia toimintoja ja elinkeinoja tukevia sekä alueiden ominaispiirteitä hyödyntäviä, ja niiden on edistettävä kehittämisen kohdealueen toimintoja ja saavutettavuutta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.”
Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
3. Maa- ja metsätalousvaltaisen alueen merkinnän selite muutetaan muotoon: ”Merkinnällä
osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Alueita voidaan käyttää harkitusti myös haja-asutusluonteiseen pysyvään tai loma-asutukseen.”
Kanerva Ilkka
Alatalo Juuso

EI
EI
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Andersson Janina
Ek-Marjamäki Teija
Eloranta Eeva-Johanna
Heinonen Marko
Rantasaari Juha
Kiviranta Esko
Kurvinen Jani
Lang Eija
Lehtinen Riitta
Nieminen Tomi
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari
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JAA
EI
EI
EI
EI
EI
EI
JAA
EI
JAA
EI
EI
EI
JAA
EI

Äänestyksessä annettiin 4 kpl JAA-ääntä ja 13 kpl EI-ääntä. Muutosehdotus hyväksyttiin.
4. Maa- ja metsätalous- /retkeily- / virkistysalue -merkinnän selite muutetaan muotoon: ” Maaja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita. Alueita voidaan osoittaa maa- ja metsätalouden lisäksi loma-asumiseen ja matkailutoiminnoille.
Alueita voidaan käyttää myös harkitusti haja-asutusluonteiseen pysyvään asutukseen.
Kanerva Ilkka
Alatalo Juuso
Andersson Janina
Ek-Marjamäki Teija
Eloranta Eeva-Johanna
Heinonen Marko
Rantasaari Juha
Kiviranta Esko
Kurvinen Jani
Lang Eija
Lehtinen Riitta
Nieminen Tomi
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari

EI
EI
JAA
EI
EI
EI
EI
EI
EI
JAA
EI
JAA
EI
EI
EI
JAA
EI

Äänestyksessä annettiin 4 kpl JAA-ääntä ja 13 kpl EI-ääntä. Muutosehdotus hyväksyttiin.
5. Ulkoilureitti -merkinnän suunnittelumääräys muutetaan muotoon: ” Ulkoilureitin uran ympäristöä tulee hoitaa ottaen huomioon reitin ympäristön erityispiirteet.” ja Ohjeellinen ulkoilureitti merkinnän suunnittelumääräys muutetaan muotoon: ”Ulkoilureitin tarkkaa linjausta suunniteltaessa tulee hyödyntää olemassa olevia teitä ja kulku-uria sekä alueen ympäristön erityispiirteitä ja maisemaa.”
Kanerva Ilkka
Alatalo Juuso
Andersson Janina
Ek-Marjamäki Teija
Eloranta Eeva-Johanna
Heinonen Marko
Rantasaari Juha
Kiviranta Esko

EI
EI
JAA
EI
EI
EI
EI
EI
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Kurvinen Jani
Lang Eija
Lehtinen Riitta
Nieminen Tomi
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari
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EI
JAA
EI
JAA
EI
EI
EI
JAA
EI

Äänestyksessä annettiin 4 kpl JAA-ääntä ja 13 kpl EI-ääntä. Muutosehdotus hyväksyttiin.
Juhani Pilpola ehdotti Matkailun, retkeilyn ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen suunnittelumääräyksen toisen kappaleen muutettavaksi muotoon: ”Kasnäs-Teijon, Velhonveden ja Saariston
rengastien ja muilla vastaavilla kehittämisen kohdealueilla tulee kehittää vetovoimaisia ja turvallisia
pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä.” Jani Kurvinen kannatti ehdotusta.
Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Janina Andersson ehdotti, että vesiviljelyn kehittämisvyöhykkeen merkintä poistetaan. Eija Lang
kannatti ehdotusta.
Kanerva Ilkka
Alatalo Juuso
Andersson Janina
Ek-Marjamäki Teija
Eloranta Eeva-Johanna
Heinonen Marko
Rantasaari Juha
Kiviranta Esko
Kurvinen Jani
Lang Eija
Lehtinen Riitta
Nieminen Tomi
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari

JAA
JAA
EI
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
EI
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
EI
JAA

Äänestyksessä annettiin 14 kpl JAA-ääntä ja 3 kpl EI-ääntä. Esittelijän pohjaehdotus hyväksyttiin.
Maakuntahallitus pyytää vaihemaakuntakaavaehdotuksesta MRA 13 §:n mukaiset lausunnot asetuksessa määritellyiltä tahoilta 6.3.2020 mennessä sekä oikeuttaa viraston tekemään kaavaasiakirjojen teknisen viimeistelyn.
Merkittiin, että Pentti Huovinen poistui kokouksesta klo 11.36 tämän asian käsittelyn aikana. Juha
Rantasaari saapui klo11.45 tämän asian käsittelyn aikana.
_____
Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, puh. 040 721 3137
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNTAOHJELMA- JA KUMPPANUUSTYÖ VARSINAIS-SUOMESSA 2019
Asia

Varsinais-Suomen maakuntastrategian vision mukaan Varsinais-Suomessa elämisen laatu on
parasta, ja menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella.
Kumppanuus on toimintatapamme ja vaikuttamismalli. Se on enemmän kuin yhteistyötä: suunniteltua, pitkäjänteistä ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista.
Nykyisen maakuntaohjelman 2018-2021 ja kumppanuuden työkaluna toimivat kumppanuusverkostot ja niiden toiminnan kokoava Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi. Kumppanuusfoorumi
verkkosivuineen (www.kumppanuusfoorumi.fi) on ikkuna maakunnalliseen yhteistyöhön ja samalla
varsinaissuomalaisen yhteistyön sytyttäjä. Se tarjoaa kanavan maakunnan kehittämiselle, maakunnan toimijoiden näkyvyydelle ja varsinaissuomalaiselle edunvalvonnalle.
Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumilla toimivat 10 kumppanuusverkostoa ja 3 älykkään erikoistumisen työryhmiä ovat kaikille avoimia aktiivisten toimijoiden ryhmiä, jotka vievät eteenpäin yhteisiä tavoitteita ja järjestävät kumppanuustapahtumia. Näihin kuului myös maakuntaohjelmakauden
yhteinen ”Ilmastoratkaisujen maakunta” -seminaari marraskuussa 2019, johon osallistui yli sata
asiantuntijaa.
Maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutus kumppanuusverkostoissa on hyvässä vauhdissa ja
maakuntaohjelman 29 toimenpiteestä 12 toimenpiteen toteutuksen arvioidaan olevan jo vakiintunut
osa työtä vähintään yhdessä verkostossa. Muiden toteutus on joko valmisteilla tai käynnissä.
Kumppanuustyöllä on Varsinais-Suomessa vahva tuki. Peräti 89 % vuosittaisen kumppanuusbarometri-kyselyyn vastanneista toimijoista oli vuoden 2019 päättyessä samaa mieltä väittämän
”Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella” kanssa.
Maakuntaohjelma- ja kumppanuustyön vuosikatsaus 2019 on oheismateriaalina.

Valmistelija

TN/SML/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaohjelma- ja kumppanuustyön vuosikatsauksen 2019.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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DIGITAALISEN SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN VIRKISTYSPALVELUISSA (DIGI-SAAPAS) HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
Asia

Maakuntahallitus päätti 21.10.2019 (§ 142) varautua Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen
virkistyspalveluissa (Digi-SAAPAS) -hankkeen toteuttamiseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus on
päättänyt 27.12.2019 myöntää hankkeelle rahoitusta.
Digi-SAAPAS-hankkeessa hyödynnetään aiemmassa Virkistä Dataa! -hankkeessa toteutetun virkistys- ja luontomatkailutiedon ylläpitotyökalun (Virma) avulla kerättyjä virkistyskohdetietoja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Virma-työkalulla kerätyn aineiston tehokas käyttöönotto kunnissa,
yrityksissä ja tiedon loppukäyttäjillä. Hankkeen tavoitteena on ratkaista koko virkistykseen liittyvän
tiedon hallinta.
Uutena avauksena hankkeessa toteutetaan Virma-työkalun rinnalle asukkaiden ja retkeilijöiden
käyttöön mobiilikäyttöinen karttasovellus. Hankkeen muina tavoitteina on saada varsinaissuomalaiset kunnat aktiivisemmin hyödyntämään Virma-työkalulla kerättyä tietoaineistoa ja rikastamaan
sen tietosisältöä. Hankkeen aikana syvennetään kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamista
virkistystiedon digitaalisen saavutettavuuden parantamisessa. Lisäksi esimerkkikunnille laaditaan
kattava tietopaketti kunnan virkistyskohteista ja -palveluista. Tämä toteutetaan niin, että tietopaketti
voidaan helposti kopioida myös muiden kuntien käyttöön.
Hanke edistää Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimenpiteitä TP V8: Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty- ja arkiliikuntaa sekä kestäviä liikennevalintoja, TP S6: Rakennetaan kestävää
ja näkyvää vapaa-aikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö tarjoavat elämyksiä läpi vuoden sekä TP R4: Tuetaan avoimen tiedon käyttöä ja asiantuntijoiden välistä tiedon jakamista. Parannetaan suunnittelun
laatua ja päätösten kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia.
Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen liiton (ml. Lounaistieto ja Valonia) toimesta ja sen toteutukseen osallistuvat ProAgria Länsi-Suomi ry ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos.
Hankkeen koordinoinnista vastaa Lounaistieto.
Hanke toteutetaan 1.1.2020–31.12.2022 välisenä aikana. Hankkeelle myönnetty kokonaisbudjetti
on 231 322 euroa, josta maaseuturahaston tuen määrä on enintään 219 756 euroa. VarsinaisSuomen liiton osuus hankkeen rahoituksesta on noin 106 640 euroa, josta työpanoksena tehtävä
omarahoitus on kolmen vuoden hankeaikana yhteensä 11 566 euroa.

Valmistelija

JV/AV/LN

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa -hankkeen
2. perustaa hankkeelle liiton kirjanpitoon omakatteisen kustannuspaikan, jonne omarahoitus siirretään vuosittain
3. että hankkeen tilivelvollinen on edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, joka myös allekirjoittaa
hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset
4. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään hankkeen mahdollisesti edellyttämät rekrytoinnit.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen p. 050 410 2294 ja
erikoissuunnittelija Lasse Nurmi p. 040 543 5473, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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PORETIETO-HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton osana toimiva Lounaistieto toteutti 1.5.2018–30.4.2019 välisenä aikana
Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja ennakointi (Poretieto) -hankkeen. Hanke toteutettiin
AIKO-rahoituksella, ja sen kokonaisbudjetti oli 50 000 euroa, josta AIKO-rahoitus kattoi 35 000 euroa. Varsinais-Suomen liiton osuus hankkeen omarahoituksesta oli 9 000 euroa (josta työpanoksena 7 000 euroa). Muita rahoittajia olivat Satakuntaliitto, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen ELYkeskus.
Hanke toteutti Lounais-Suomen toimijoiden ja valtion välisen siltasopimuksen toimeenpanoa.
Hankkeen tuloksena syntyi Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva -palvelu, johon koottiin
keskeiset Lounais-Suomen kehitystä kuvaavat indikaattorit yritysten liikevaihdon, työllisyyden, työttömyyden, työvoiman kysynnän, muuttoliikkeen sekä T&K-menojen kehitysestä. Hankkeen tuloksena julkaistiin myös Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen liittyviä kirjoituksia mm.
Kuntaliiton blogissa, Turun Sanomissa ja Varsinais-Suomen liiton blogissa.
Poretieto-palvelu löytyy osoitteesta www.poretieto.fi, ja sen ylläpito jatkuu toistaiseksi. Palvelun
tietosisältöjä tullaan integroimaan osaksi Lounaistiedon tilastopalvelua vuoden 2020 aikana. Tämä
mahdollistaa tärkeimpien tietosisältöjen säilymisen, vaikka palvelu myöhemmin ajettaisiin alas.
Palvelun mahdollinen alasajo tehdään hallitusti, kun kävijäseurannan mukaan palvelun ylläpidolle
ei enää ole perusteita.
Hankkeessa hankittiin kaksi uutta maksullista tietoaineistoa, joiden ylläpito pitää ratkaista jatkossa
erikseen. Foredata Oy:ltä hankittu avoimia työpaikkoja kuvaava työmarkkinadata voidaan korvata
TE-hallinnon vastaavalla, joskin tietosisällöltään suppeammalla tilastoaineistolla. Sen sijaan Tilastokeskukselta hankittujen täydentävien suhdannetietojen (ICT, valmistava teollisuus ja liike-elämän
palvelut) tilauksia pyritään jatkamaan, mikäli tälle löytyy rahoitusta.
Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 49 702,54 euroa, ja hankkeen maksatus toteutui täysimääräisenä. Hankkeen tuottama ylijäämä oli 1 182,25 euroa. Ylijäämä johtui käyttämättä
jääneestä flat rate -rahoituksesta, joka on tarkoitettu hankkeen yleiskustannusten, matkakulujen ja
muiden toimintamenojen kattamiseen.

Valmistelija

JV/AV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Poretieto-hankkeen tulokset ja valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään hankkeen ylijäämän käyttämisestä.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen p. 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO VALTAKUNNALLISEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMASTA (M/154)
Asia

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
vaikutusten arviointiohjelmasta 24.1.2020 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta,
www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Suoraan liikenne- ja viestintäministeriölle tulevissa lausunnoissa pyydetään mainitsemaan tunnus
VN/7835/2019.
Parhaillaan laaditaan ensimmäistä 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa,
jonka laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Valmistelu tähtää siihen, että
valtioneuvosto voi päättää suunnitelmasta kevään 2021 aikana. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa Suomen liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen.
Suunnitelmassa tullaan esittämään Suomen liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä koskeva arvio, liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi. Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta muodostuu jatkuva prosessi,
mikä tekee Suomen liikennejärjestelmän kehityksestä ennakoitavampaa ja vaikuttavampaa.
Vaikutusten arviointi on olennainen osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteillä on toteutuessaan vaikutuksia
esimerkiksi ilmastoon, ympäristöön, yhteiskuntaan, ihmisten liikkumiseen ja elinkeinoelämän kuljetuksiin. Vaikutusten arvioinnilla lisätään ymmärrystä liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutuksista
ja tuetaan näin suunnittelua sekä päätöksentekoa. Vaikutusten arviointiohjelmassa kuvataan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen vaikutusten arvioinnin lähtökohdat, valmistelun
eteneminen, arvioitavat vaikutukset ja valmisteluun liittyvä vuorovaikutus.

Valmistelija

HS/NM-A

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelma edistää osaltaan
suunnitelman laadintaprosessin vuorovaikutusta ja avoimuutta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa
laadittaessa vuorovaikutuksen tulee olla kaksisuuntaista valtakunnallisen ja alueellisen suunnittelutason välillä siten, että maakunnissa ja kaupunkiseuduilla tehtävät liikennejärjestelmäsuunnitelmat
ja liikennejärjestelmätyö antavat painotuksia valtakunnalliseen suunnitelmaan.
Vaikutusten arviointiohjelmassa on tunnistettu liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta monipuolisesti arvioitavat vaikutukset. Liikennejärjestelmän ja erityisesti raideliikenteen kehittämisen vaikutukset alueiden elinvoimaisuuteen, yhtenäisen työmarkkina-alueen kehittämiseen ja päästötavoitteisiin vastaamiseen ovat merkittäviä. Varsinais-Suomen maakuntahallitus pitää erityisen tärkeänä
yhdyskuntarakenteelle kohdistuvien kasvupaineiden tasaamista, sekä alueiden erityispiirteiden ja
kehityspotentiaalin tunnistamista ja tukemista kasvavilla seuduilla.
Lausunto lähetetään: www.lausuntopalvelu.fi
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO HELSINKI-TURKU NOPEAA JUNAYHTEYTTÄ KOSKEVASTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMASTA
Asia

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue pyytää lausuntoa Väyläviraston Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta 20.1.2020 mennessä osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.
Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja ratatekninen suunnittelu välillä
Salo–Kupittaa ja Piikkiön oikaisu -hanke käsittää Helsinki–Turku välisen nopean junaratayhteyden
ympäristövaikutusten arvioinnin, sekä Salo–Kupittaa rataosuuden kaksoisraiteen ja Piikkiön oikaisun YVA:a tukevan ratateknisen suunnitelman ja selvitykset.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun
lakiin (YVA-lakiin). YVA-menettely jakautuu kahteen vaiheeseen: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheeseen. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan. YVAmenettelyn toisessa vaiheessa selvitetään vaihtoehtojen vaikutukset keskittyen hankekokonaisuuden todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin, ja laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus,
jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Suunnitteilla oleva uusi kaksiraiteinen Espoo–Salo-oikorata mahdollistaa nopean kaukoliikenteen
Helsingin ja Turun välille sekä lähiliikenteen kehittämisen Helsinki–Espoo–Lohja ja Turku–Salo välille. Espoo–Salo-oikorata lyhentää nykyistä Helsinki–Turku rataa noin 26 km. Salo–Turku-radan
kaksoisraiteen suunnittelun tavoitteena on parantaa Salo–Turku yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.

Valmistelija

HS/NM-A/JV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:
Helsinki–Turku nopea ratayhteys on merkittävä ja keskeinen osa Etelä-Suomen rataverkkoa ja sen
kehittämistä. Toteutuessaan parannettu junayhteys luo edellytykset kestävälle ja yhtenäiselle Etelä-Suomen kattavalle asunto- ja työmarkkina-alueelle, tukee radan varren maankäyttöä ja edesauttaa ilmastotavoitteiden saavuttamista. Uusi oikorata vähentää pääkaupunkiseudun metropolialueen
yhdyskuntarakenteelle kohdistuvia paineita ja siirtää merkittävän osan mm. Lohjan suunnan työmatkapendelöinnistä raiteille. Yhteysväli kuuluu Euroopan unionin rajat ylittävään TEN-T ydinverkkokäytävään osana Turku–Pietari yhteyttä.
Helsinki–Turku nopean ratayhteyden Espoo–Salo välin vaikutuksia on jo ennen tätä YVAmenettelyä arvioitu laajasti. Ratayhteys perustuu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntakaavoissa valittuun ja hyväksyttyyn lainvoimaiseen, oikeusvaikutteiseen ratalinjaan. Uuden oikoradan
maakuntakaavoitusta varten laadittiin Espoo–Salo-oikoradan alustava yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (Liikennevirasto 2010). Espoo–Salo-oikoradan suunnittelu on vuodesta 2017
jatkunut ratalain mukaisella yleissuunnittelulla, jossa vaikutusten arviointia on tarkennettu valitulla
linjalla.
YVA-menettelyn luonteeseen kuuluu keskeisesti vaihtoehtojen vertailu. Varsinais-Suomen liitto
katsoo, että Espoo–Lohja–Salo välillä ei ole tutkittavia vaihtoehtoja, vaan ympäristövaikutusten arviointi tehdään jo aiemmin valitulle ratalinjaukselle. Lausuttavana olevassa ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa kuvattu vaihtoehtojen asettelu on Varsinais-Suomen liiton mielestä onnistunut.
Se ei esitä vaihtoehtoisuutta Espoo–Salo välille, mutta ottaa huomioon Turku–Salo välillä Piikkiön
oikaisun hankevaihtoehtona. Nopean junayhteyden kokonaisvaltaiseksi hyödyntämiseksi on otettava huomioon vaikutusarvioinnissa myös Turku–Salo välin paikallisjunaliikenteen kehittämismahdollisuudet.
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YVA-ohjelmassa on asetettu vertailuvaihtoehdoksi 0+ nykyinen rantarata, jonka ominaisuuksia on
parannettu. Ohjelmasta ei selviä, kuinka laajamittaisista parannustoimista on kysymys. VarsinaisSuomen liitto katsoo, että vertailuvaihtoehdon on perusteltua olla nykyisen palvelutason omaava,
kunnossa oleva rantarata. Järeät parantamistoimet muodostavat rantaradasta vertailuvaihtoehdon
sijaan hankevaihtoehdon, joka ei ole Helsinki–Turku nopean junayhteyden tavoitteiden mukainen
eikä sitä ole viety kaavoituksella tai ratasuunnittelulla eteenpäin.
Varsinais-Suomen liitto on osallistunut Espoo–Salo-yleissuunnitelman ja Helsinki–Turkuhankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointityön hankeryhmiin. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tarkasteltu monipuolisesti hankekokonaisuuden vaikutusten arviointitapoja. Arviointiohjelman mukaisesti tehtävän YVA-menettelyn käytettävissä on suunnittelutilanteen takia tavanomaista laajempi tietopohja arvioinnin ja päätöksenteon tukena.
Liikenteellisten vaikutusten arviointimenetelmien osalta Varsinais-Suomen liitto pitää tärkeänä, että
YVA-ohjelmassa käytettävät Helsinki–Turku-liikennekäytävän liikenne- ja matkustajapotentiaaliennusteiden laadinta ja tarkistus toteutetaan huolellisesti, koska todenmukaiset ja luotettavat arvioinnit toimivat tärkeänä tietona investointihankkeen toteuttamispäätöstä tehtäessä.
Varsinais-Suomen liitto korostaa YVA-menettelyn aikataulun merkitystä. YVA-ohjelmaan kirjattu
aikataulutavoite on kytketty yhteen muun ratasuunnittelun kanssa. Jotta Tunnin juna -hankkeen
suunnittelun kokonaisaikataulussa pysytään, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että YVAmenettely valmistuu suunnitellusti syyskuussa 2020. Aikataulun viivästyminen uhkaisi osaltaan
Suomen mahdollisuutta hakea EU:lta CEF-tukea Tunnin junaan.
Lausunto lähetetään: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat ja liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueet
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056., etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO VASTAA ITÄMERIHAASTEESEEN
Asia

Itämerihaaste on vuonna 2006 Turun ja Helsingin kaupunginjohtajilta liikkeelle lähtenyt aloite, jolla
kaupungit halusivat sitoutua ja toimia suunnannäyttäjinä Itämerensuojelussa. Kyseessä on verkostohaaste, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan suojelutyöhön ja tekemään omat Itämeritoimenpideohjelmansa. Itämerihaaste uudistettiin vuosille 2014–2018 ja jälleen 2019–2023.
Verkostoon liittynyt jäsen sitoutuu toimimaan yhteisen vision edistämiseksi, käynnistämään yhden
tai useamman Itämeri-toimenpiteen seuraavan 12 kuukauden kuluessa ja täydentämään omaa
Itämeri-toimenpideohjelmaansa tämän jälkeen uusilla toimenpiteillä.
Varsinais-Suomen liitto on liittynyt Itämerihaasteen verkostoon 13.8.2007. Vaikka maakunnan liiton
toiminnassa on pitkään huomioitu Itämeren suojelu, ei liitolla ole omaa Itämeritoimenpideohjelmaansa, eikä Itämerihaasteen sitoumusta ole päivitetty uusille kausille.

Valmistelija

JV/MR-L/S-ML/TJ

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liitto päivittää Itämerihaasteen sitoumuksensa ja
vastaa Itämerihaasteeseen kolmen kohdan toimenpideohjelmalla vuosille 2019-2023.
1. Sitoudumme edistämään päätöksentekijöiden tietoisuutta Saaristomeren tilasta sekä vahvistamaan paikalliseen ja kansalliseen päätöksentekoon vaikuttamista Saaristomeren paremman tilan saavuttamiseksi.
2. Sitoudumme edistämään Saaristomeren hyvää tilaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiatyössä sekä muussa suunnittelussa ja varmistamaan, että puhtaampi Saaristomeri on
yksi kärkiprioriteeteistamme.
3. Sitoudumme oman toimintamme kehittämiseen huomioimalla kestävyys mm. hankinnoissa, kokousjärjestelyissä ja matkustamisessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040 7213429, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNTAVALTUUSTON 9.12.2019 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Asia

Kuntalain 39 §:n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Valmistelija

PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen 9.12.2019 päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset
eivät muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole estettä ja päättää panna
täytäntöön maakuntavaltuuston 9.12.2019 tekemät päätökset:
§

Toimenpide

24

Li Anderssonin ero maakuntavaltuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä
- Tieto uudelle 3. varapuheenjohtajalle valinnasta.
Someron kaupungin päätös maakuntavaltuuston varajäsenen valinnasta
- Ei toimenpiteitä
Turun kaupungin päätös maakuntavaltuuston varajäsenten valinnasta
- Ei toimenpiteitä
Raision kaupungin päätös maakuntavaltuuston varajäsenen valinnasta
- Ei toimenpiteitä
Ilkka Hamusen ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä
ja hankerahoitusjaoston varajäsenyydestä
- Tieto uudelle varajäsenelle valinnasta.
Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2018 esitettyjä toimenpiteitä
- Ei toimenpiteitä
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2022
- Ei toimenpiteitä
Maakunnan tila syksy 2019 -katsaus
- Ei toimenpiteitä
Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri
- Ei toimenpiteitä
Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä
- Ei toimenpiteitä
Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet 2019
- Asia jätettiin pöydälle.
Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet
- Maakuntahallitukselle valmisteltavaksi.
Valtuutetun kyselyt
- Esitettyyn kyselyyn palataan ensi kesäkuun maakuntavaltuustossa.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
33
34
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KEMIÖNSAAREN KUNNAN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENEN VALINNASTA
Asia

Kemiönsaaren kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2019 § 56 valinnut maakuntavaltuuston
varajäseneksi Jan-Erik Enestamin varajäsen Jill Karlssonin tilalle.

Valmistelija

PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Kemiönsaaren kunnan ilmoituksen.
2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Kemiönsaaren kunnanvaltuusto on valinnut
maakuntavaltuuston varajäseneksi Jan-Erik Enestamin varajäsen Jill Karlssonin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAANKÄYTTÖJAOSTON ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston pöytäkirja 21.10.2019:
Lausunto Turun kaupungille pysäköinnin linjausten luonnoksesta (M112/26.8.2019)
Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Salon Someron vedenhankintayhteistyö - alueellinen
yleissuunnitelma (M113/28.8.2019)
Lausunto Kemiönsaaren kunnalle Västanfjärdin rantayleiskaavan Björkholmen (322-528-1-73),
Långholmen (322-539-3-29) ja Långholmen II (322-539-3-36) rantaosayleiskaavan muutosluonnoksesta (M118/5.9.2019)
Lausunto Kustavin kunnalle Kaurissalo-Kiparluoto II ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta
(M115/4.9.2019)
Suunnittelujohtajan lausunto Maskun kunnalle Kanta-Maskun ja Lemun rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta (M99/26.6.2019)
Valonian asiantuntijalausunto Naantalin kaupungille Naantalin ympäristöohjelmasta
(M136/15.10.2019)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen
1. Kustavin kunta: Kolkan ranta-asemakaava (M127/26.9.2019)
2. Kemiönsaaren kunta: Västanfjärdin rantayleiskaavanmuutos kiinteistöillä 322-526-1-107, 322538-1-146, 322-526-1-117 ja 322-526-1-116 (M117/5.9.2019)
3. Liikenne- ja viestintäministeriö: Hallituksen esitys liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun
lain muuttamisesta (korjauspaketti) (M125/25.9.2019)
4. Loimaan kaupunki: Myllykylän teollisuusalueen asemakaava (M108/20.8.2019)
5. Marttilan kunta: Myllyrannan asemakaavaehdotus (M109/21.8.2019)
6. Mynämäen kunta: Korttelin 1201 tontin 1 asemakaavanmuutos (M110/22.8.2019)
7. Mynämäen kunta: Hiittiönpellon asemakaava (M124/16.9.2019)
8. Naantalin kaupunki: Elorannan ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen (M123/11.9.2019)
9. Nousiaisten kunta: Kantolan asemakaavanluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(M116/5.9.2019)
10. Paraisten kaupunki: Bläsnäsin asemankaavanmuutos (M107/14.8.2019)
11. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes: Paroc Oy Ab:n Sallitun kaivoslupa Salossa
(M126/26.9.2019)
12. Uudenkaupungin kaupunki: Kari - Eteläranta - Pöylä - Taipaleen rantaasemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (M122/10.9.2019)
13. Uudenkaupungin kaupunki: Kittamaan ranta-asemakaavan laajennuksesta ja muutos
(M100/28.6.2019)
14. Uudenkaupungin kaupunki: Petsamon ranta-asemakaava (M101/28.6.2019)
15. Uudenkaupungin kaupunki: Raudainen-Koivunen-Kiveistenmaan ranta-asemakaavan laajennus ja muutos (M102/28.6.2019)
16. Uudenkaupungin kaupunki: Aaholmin ranta-asemakaavanmuutosluonnos (M114/3.9.2019)
17. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-ohjelma (M119/6.9.2019)
18. Ympäristöministeriö: Hallituksen esitys laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta (M 120/6.9.2019)
Maankäyttöjaoston pöytäkirja 2.12.2019:
Lausunto Taivassalon kunnanhallitukselle Kumpulan ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta
(M143/28.10.2019)
Suunnittelujohtajan lausunto Turun kaupungille asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksesta; Turussa Orikedon, Metsämäen ja Haagan kaupunginosiin sekä Kaarinassa Auranlaakson kaupunginosaan (os. Pitkäsaaren-katu, Silakatu ja Turun kehätie) Topinojan kiertotalouspuisto
(134/2019)
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava – 1. ehdotuksen valmistelutilanne
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen
1. Uudenkaupungin kaupunki: Kaatopaikan alueen asemakaava (M128/30.9.2019)
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2. Oripään kunta: Oripään rakennusjärjestysluonnos (M129/7.10.2019)
3. Naantalin kaupunki: Ruonan yhdystien asemakaavamuutos (M131/8.10.2019)
4. Loimaan kaupunki: Nahkatehtaan lämpölaitoksen alueen asemakaavamuutos (9. kaupunginosa,
kartanomäki) (M132/11.10.2019)
5. V-S ELY-Y: Tiputalo Oy:n Pöytyän broilerkanalan laajentamishankkeen YVA-selostus
(M133/14.10.2019)
6. Turun kaupunki: Munkkionkuja 7:n asemakaavanmuutos (M135/14.10.2019)
7. Nousiaisten kunta: Nummen koulun asemaavanmuutos (M138/18.10.2019)
8. Kymenlaakson liitto: Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaehdotus (M139/21.10.2019)
9. Uudenkaupungin kaupunki: Miklinkarin ranta-asemakaavan muutos (M140/21.10.2019)
10. Maa- ja metsätalousministeriö: Hallituksen esitys tulvariskilain muuttamisesta
(M141/21.10.2019)
11. Uudenkaupungin kaupunki: Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-asemakaavanmuutos
(M142/13.10.2019)
12. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes: Salon Mineraali Oy:n Hyypiämäen kaivoslupa
(M144/31.10.2019)
13. Kemiönsaaren kunta: Långholmenin ranta-asemakaavanmuutos kiinteistöillä 322-440-1-41,
322-440-1-6, 322-440-1-8, 322-440-1-29, 322-440-1-30 ja 322-440-1-25 (M/146/1.11.2019)
14. Kustavin kunta: Itätalon ranta-asemakaavanmuutos 2:n luonnos (M147/7.11.2019)
15. Uudenkaupungin kaupunki: Kalannin meijerin alueen asemakaavanmuutosluonnos
(M148/8.11.2019)
16. Maa- ja metsätalousministeriö: Päätös valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien vahvistamisesta (M152/19.11.2019)
Ilmoitukset Varsinais-Suomen liiton luottamustoimielimien päätöksistä ovat olleet nähtävillä
pöytäkirjojen tarkastusten jälkeen liiton kotisivuilla www.varsinais-suomi.fi otsikon ”Päätöksenteko /
Esityslistat ja pöytäkirjat” alla.
Tämän lisäksi maankäyttöjaoston pöytäkirjan paperiversio on nähtävillä kokouksessa.
Valmistelija

HS/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjat 21.10.2019 ja 2.12.2019 tiedoksi eikä
käytä otto-oikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
.1 VARSINAIS-SUOMEN LIITON TYÖNTEKIJÄT JHL RY:N PÄÄLUOTTAMUSMIES VUOSIKSI 2020-2021
Varsinais-Suomen liiton työntekijät JHL ry:n pääluottamusmieheksi on valittu vuosiksi 2020-2021
Kirsi Kanerva ja varapääluottamusmieheksi Tiina Rantanen.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- muut B § 188-213/2019, § 1-4/2020
Head of Managing Authority päätökset A1 § 183-187/2019, § 1-3/2020
Oheismateriaalina ovat päätösluettelot.

Valmistelija

mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 17, MH 20.1.2020 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva päätti kokouksen klo 12.07.
_____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1-6, 9-17
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 7-8
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 7-8
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS
Ratapihankatu 36
PL 273
20101 TURKU
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
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Osoite:
Postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

