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Vuoden 2012 arviointikertomus
Vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotus
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen
maakuntakaavojen vahvistaminen
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan
laatiminen
Maakuntavaltuuston ajankohtainen katsaus
Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutumisen seuranta
Maakunnan tila kesä 2013 -katsaus
Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet
Valtuutetun kyselyt
Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
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Maakuntavaltuusto

10.06.2013
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto

10.06.2013

Sivu 18

10.06.2013

Pöytäkirja

2/2013

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
PYKÄLÄT

10.06.2013 klo 10.30 -12.15; 13.00-15.30
Turun kristillinen opisto
§ 18-37

Sivut 16 -

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Saapuvilla 91 jäsentä, liite 1 § 19

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 21

Saapuvilla 28 henkilöä, liite 1 § 19
§ 19

ALLEKIRJOITUKSET
Markku Roto
sihteeri

Pekka Myllymäki
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
17.6.2013

Maakuntavirasto

Jorma Rand
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

24.6.2013 klo 9.00 – 15.00
Hallintojohtaja

Elisa Vuorinen
Maakuntavirasto

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto
§ 18

10.06.2013

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asia

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Myllymäki avaa kokouksen.

Ehdotus

Puheenjohtaja Pekka Myllymäki avaa kokouksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

§ 19
Asia

Sivu 19

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu maakuntavaltuuston kokoukseen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto kuntayhtymän ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 27.5.2013 postilähetyksenä maakuntavaltuuston jäsenille
sekä lisäksi kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille ja asetettu
nähtäväksi Varsinais-Suomen liiton ilmoitustaululle.
Maakuntavaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävillä
on julkaistu ilmoitus 25.5.2013 tai heti sen jälkeen seuraavissa sanomalehdissä:
Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser.
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 13 §:n mukaan läsnäoleviksi katsotaan valtuutetut ja valtuutettujen henkilökohtaiset varajäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet ennen kokouksen avaamista tai sen
kestäessä saapuneensa kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei
ole todettu poissaoleviksi.
Maakuntavaltuuston kokouksen avauksen jälkeen puheenjohtaja toteaa läsnä olevien valtuutettujen sekä esteen ilmoittaneiden valtuutettujen sijaan kutsuttujen henkilökohtaisten varajäsenten lukumärän sekä onko maakuntavaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Maakuntavaltuuston kokonaisjäsenmäärä on 102 jäsentä. Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen
kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 68 jäsentä on läsnä.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat valtuutettujen henkilökohtaiset
varajäsenet sekä toteaa onko maakuntavaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi läsnäolevat valtuutetut liitteen 1 § 19 mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja koska läsnä oli 91 valtuutettua myös
päätösvaltaiseksi.
Maakuntavaltuustolle jätettiin seuraavat ilmoitukset valtuustoryhmiin liittymisestä:

Setälä Marko, kok
Saksi Anita, kok
Engdahl Raili, sdp
Elo Piia, sdp
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto

10.06.2013

Sivu 20

Vornanen Jukka, vihreät
Wretdal Inger, rkp
_____
§ 20
Asia

KOKOUSASIAIN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 15 §:n 1. momentin mukaan asiat esitellään maakuntavaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei maakuntavaltuusto toisin päätä.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä kokousasiain esittelyjärjestykseksi maakuntavaltuuston kokouskutsun yhteydessä toimitetun esityslistan mukaisen esittelyjärjestyksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

§ 21
Asia

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 33 §:n mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei maakuntavaltuusto jonkin asian
kohdalla toisin päätä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina maakuntavirastossa maanantaina 17.6.2013 klo 09.30.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Alpo Lähteenmäen ehdotuksesta Jorma Randin
ja Minna Arven ehdotuksesta Elisa Vuorisen.
Merkittiin, että Toni Eklund poistui kokouksesta klo 10.50 ja varajäsen Jorma Hellsten saapui klo
10.50.
_____

§ 22

ÄÄNTENLASKIJAIN VALITSEMINEN

Asia

Mahdollisia muita kuin suhteellisia vaaleja ja äänestyksiä varten valitaan ääntenlaskijat.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee vähintään kaksi jäsentään ääntenlaskijoiksi.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi Olavi Ala-Nissilän ehdotuksesta Juhani Saarisen ja
Katri Sarlundin ehdotuksesta Anneli Suutarin.
_____

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto
§ 23

10.06.2013
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MAAKUNTAVALTUUSTON AJANKOHTAINEN KATSAUS

Maakuntahallitus 27.5.2013 § 96
Asia

Maakuntavaltuustossa on perinteisesti pidetty ajankohtainen katsaus.

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuustossa pidetään ajankohtainen katsaus.
Päätös

Maakuntavaltuuston ajankohtaisen katsauksen pitää maakuntahallituksen puheenjohtaja Petteri
Orpo.
_____

Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto päättää, että maakuntavaltuuston kokouksessa 10.6.2013 ajankohtaisen katsauksen pitää maakuntahallituksen puheenjohtaja Petteri Orpo.
Päätös

Kirjattiin Olavi Ala-Nissilän esittämä Keskustan valtuustoryhmän ponsi: ” Maakuntahallitus laatii
maakuntavaltuuston seuraavaan kokoukseen selvityksen siitä, mikä nyt on julkisen terveys- ja sosiaalipalvelujen tila Varsinais-Suomessa yksityisten palvelujen koko ajan lisääntyessä ja edelleen
mitä kaavailtu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja mahdollinen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin purkaminen merkitsisi Varsinais-Suomessa julkisten palvelujen saatavuuden kannalta koko
maakunnassa – Turussa, kehyskunnissa, kaikissa muissa kunnissa – ja mitä kaavailtu vastuukuntamalli merkitsisi kaikkien varsinaissuomalaisten kuntien vaikutusmahdollisuuksien kannalta omien
kuntalaisten palvelujen tuottamiseen.”
Merkittiin, että Satu Alanen poistui kokouksesta klo 11.15.
Puheenjohtaja Myllymäki keskeytti kokouksen lounaan ajaksi klo 12.15 -13.00 ja totesi, että tämän
asiakohdan käsittely jatkuu asiakohdan 15 jälkeen.
_____

Lisätietoja
§ 24

Vs. edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAAKUNTASTRATEGIAN VALMISTELU

ALUEK:71 /2012

Maakuntahallitus 27.5.2013 § 107
Asia

Maankäyttö- ja rakennuslain 25 § sekä alueiden kehittämislain 6 § määräävät maakunnan suunnittelua. Maakuntatasolla suunnittelu muodostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja
maakuntakaavasta. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20 - 30 vuotta). Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla. Varsinais-Suomessa tehdään maakuntastrategia, joka sisältää sekä maakuntasuunnitelman että - ohjelman. Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma, joka on visio maakunnan tavoitellusta kehityksestä. Maakuntaohjelma on keskipitkän aikavälin ohjelma, jolla suunnataan ja sovitetaan yhteen lähivuosien alueellista kehittämistyötä. Se laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain.
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto

10.06.2013
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Maakunnan liitot organisoivat ohjelmien laatimisen alueellaan. Siihen osallistuvat alueen kunnat,
valtion alueviranomaiset, elinkeinoelämän ja työmarkkinat järjestöt sekä muut kansalaisjärjestöt
sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Maakuntaohjelmassa määritellään alueen nykytilaan perustuen kehittämisen tavoitteet ja painopisteet lähivuosina sekä arvioidaan niiden toteuttamiseen
tarvittava valtion ja kuntien rahoitus sekä työhön sitoutuva yksityinen rahoitus. Ohjelmassa otetaan
huomioon valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet sekä muut kansalliset linjaukset. Ohjelmassa sovitetaan yhteen maakunnassa toteutettavat kansalliset sekä EU:n rahoittamat ohjelmat.
Varsinais-Suomen liitto on ollut mukana yhdessä viiden Länsi-Suomen maakunnan kanssa nykyisen maakuntaohjelman arviointiprosessissa. Tämän lakisääteisen arvioinnin suoritti Ramboll Management Consulting Oy.
Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelutyö on alkanut. Suunnitelma ja ohjelma kirjoitetaan samaan asiakirjaan maakuntastrategiaksi. Maakuntasuunnitelma on
pitkän aikavälin strateginen asiakirja ja maakuntaohjelma pitää sisällään maakunnan kehittämisen
toimenpiteet vuosille 2014 - 2017.
Strategiatyö käynnistyi 4.12.2012 S/S Borella. Tilaisuudessa oli runsas ja kattava edustus alueen
toimijoita. Strategiatyöskentelyyn on perustettu neljä eri työryhmää. Ne ovat talous, ympäristö,
osaaminen sekä arvot ja ilmapiiri. Työryhmien puheenjohtajina ovat Esa Lindqvist (ELY-keskus)
(talous), Timo Hintsanen (Turun kaupunki) (ympäristö), Liisa Kairisto-Mertanen (Turun AMK)
(osaaminen) sekä Olli Hietanen (Turun yliopisto) (Arvot ja ilmapiiri). Kussakin työryhmässä on noin
kymmenen jäsentä, edustaen monipuolisesti maakunnan julkisia ja yksityisiä toimijoita. Työryhmien
aiheet ja niiden puheenjohtajat on päätetty maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 4.2.2013.
Maakuntavaltuusto käsittelee maakuntastrategian teemoja 10.6.2013. Maakuntavaltuuston työryhmien työskentelyn pohjamateriaali on oheismateriaalina. Tavoitteena on valmistella strategia
siten, että se voidaan lähettää viralliselle lausuntokierrokselle alkuvuodesta 2014. Maakuntastrategia tuodaan maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi kesäkuussa 2014.
Valmistelija

TN/HS/VMK/PP/EH/TJ/KÄ/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle työryhmämenettelyä maakuntastrategian teemojen
käsittelyyn.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto hyväksyy työryhmämenettelyn maakuntastrategian teemojen käsittelyyn.
Päätös

Maakuntavaltuusto kuuli seuraavat maakuntastrategian ryhmätöiden esittelypuhevuorot:
Maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö: Strategiatyön yleisesittely
Yksikön päällikkö Esa Lindqvist: Taloustyöryhmä
Koulutusjohtaja Liisa Karisto-Mertanen: Osaamistyöryhmä
Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen: Ympäristöryhmä

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto

10.06.2013
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Kehitysjohtaja Olli Hietanen: Arvot ja ilmapiiri –työryhmä
Merkittiin, että Jorma Hellsten ja Saara-Sofia Sirèn poistuivat kokouksesta ja Toni Eklund saapui
kokoukseen klo 13.08. Merkittiin, että Minna Arve poistui kokouksesta ja varajäsen Anne Aholainen
saapui kokoukseen klo 13.08.
Maakuntavaltuusto jakaantui ryhmätyöhuoneisiin klo 13.45 – 14.15.
Kirjattiin Vilhelm Junnilan esittämä Perussuomalaisten valtuustoryhmän ponsi: ”Työryhmämenettely maakuntastrategian teemojen käsittelyssä hyväksytään, mutta avoimuutta ja vuorovaikutusta lisätään siten, että valmisteltava materiaali julkaistaan Varsinais-Suomen liiton sivuilla, joihin eri viranomaiset, muut toimijat ja kansalaiset voivat tuoda oman näkemyksensä ja työtä on mahdollista
kommentoida ja kehittää valmisteluprosessin eri vaiheissa.
_____
Lisätietoja
§ 25

Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p. 0400 715 786, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

HALL:56 /2013
SALON KAUPUNGIN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARSINAISEN JÄSENEN JA
VARAJÄSENEN VALINNASTA

Maakuntahallitus 27.5.2013 § 98
Asia

Valmistelija

Salon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.4.2013 § 58 myöntänyt Rebekka Ruutikaiselle
eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut uuden jäsenen hänen tilalleen.
Salon kaupunginvaltuusto on ilmoittanut valinneensa Varsinais-Suomen liiton maakunta-valtuuston
jäseneksi Sanna Leivosen ja varajäseneksi Heikki Tammisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
MR/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Salon kaupungin ilmoituksen.
2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Salon kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Sanna Leivosen ja varajäseneksi Heikki Tammisen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi, että Salon kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Sanna Leivosen ja varajäseneksi Heikki Tammisen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

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

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto
§ 26

10.06.2013
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VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖS

Maakuntahallitus 25.3.2013 § 43
Asia

Kuntalain 68 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
(15.6.2012/325)
Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja.
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012- 2014 kokouksessaan 12.12.2011 § 31. Talousarviossa 2012 tuloslaskelman
toimintakate (-120 000 euroa) ja tilikauden tulos (-120 000 euroa) ovat nettositovia maakuntavaltuustoon nähden. Talousarvion 2012 investointiosaan on varattu 18 000 euron määräraha, jota
käytetään atk-järjestelmien kehittämiseen.
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päätti (mh 23.1.2012 § 6) vahvistaa talousarvion 2012
käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot
ovat seuraavat: 1) kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2) ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).
Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä
vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista
sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja maakuntahallituksen lausunnosta. Lautakunta
esittää maakuntavaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
Tilikauden 2012 tulos osoittaa ylijäämää 54 172,55 euroa, jolloin ylijäämä talousarvioon verrattuna
on 174 172,55 euroa. Talousarvion 2012 investointiosaan varattu 18 000 euron määräraha toteutui
14 536 eurona.
Kuntalain 70 §:n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Oheismateriaali 1: Toimintakertomus vuodelta 2012
Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset vuodelta 2012
Muu tasekirjaan sisällytettävä aineisto on nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija

MR/EP/MK

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto

10.06.2013
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Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää:
1) hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2012 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinylitykset ja merkitä käyttötalouden toteutumisvertailun 1.1.2012 - 31.12.2012 ja investointiosan toteutumisvertailun 1.1.2012 - 31.12.2012 tiedoksi.
2) esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2012 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja ylijäämän
54 172,55 euroa siirtämistä oman pääoman ylijäämätilille.
3) allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Oheismateriaali: Toimintakertomus vuodelta 2012
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2012 tilikauden tuloksen ja ylijäämän 54 172,55 euron siirtämisen oman pääoman ylijäämätilille.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto, p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 27

VUODEN 2012 ARVIOINTIKERTOMUS

HALL:69 /2011

Tarkastuslautakunta 14.5.2013 § 15
Asia

Kuntalain 71.2 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava mm. ovatko maakuntavaltuuston
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten maakuntahallitus ja muut kuntayhtymän viranomaiset ovat onnistuneet
valtuuston tahdon toteuttamisessa.
Kuluneen vuoden aikana tarkastuslautakunta on kuullut maakuntajohtajaa ja hallintojohtajaa sekä
muita viranhaltijoita kuntayhtymän toiminnasta.
Oheismateriaali: Tilintarkastajan laatima luonnos arviointikertomukseksi.

Valmistelija

TP/LF/mk

Ehdotus

Tarkastuslautakunta laatii ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.

Pöytäkirjantarkastajat
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Vuoden 2012 arviointikertomus on pöytäkirjan liitteenä 1 § 15.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Oheismateriaalina on arviointikertomus vuodelta 2012.
Tarkastuslautakunnan ehdotus
Maakuntavaltuusto velvoittaa maakuntahallituksen ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta.
Päätös

§ 28

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
HALL:117 /2009
VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Tarkastuslautakunta 14.5.2013 § 14
Asia

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu tilinpäätös vuodelta 2012 ja se on esitelty lautakunnalle. Maakuntahallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen 25.3.2013. Tilintarkastaja on suorittanut tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen, jossa hän esittää tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2012.
Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty tilinpäätöksen vahvistamiseen liittyviä muistutuksia
taikka huomautuksia.
Oheismateriaali: Tilintarkastuskertomus 2012

Valmistelija

TP/LF/mk

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle tilintarkastuskertomukseen perustuen, että maakuntavaltuusto
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2. hyväksyy tilinpäätöksen ja
3. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille maakuntahallituksen
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

Päätös

Hallintojohtaja Markku Roto poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn.
Tilintarkastuskertomus 2012 on pöytäkirjan liitteenä 1 § 14.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Oheismateriaali: Tilintarkastuskertomus 2012
Pöytäkirjantarkastajat
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Tarkastuslautakunnan ehdotus
Maakuntavaltuusto
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2. hyväksyy tilinpäätöksen ja
3. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille maakuntahallituksen
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Myllymäen ehdotuksesta asiakohdan 12 käsittely siirrettiin asiakohdan 15 jälkeen.
_____

§ 29

VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

MAANK:50 /2011

Maakuntahallitus 27.4.2013
Asia

Johdanto
Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja nopeuttaa
tuulivoimatuotannon rakentamista ja edesauttaa maakunnan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden toteutumista. Kaavan tarkoituksena on osoittaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaisesti Varsinais-Suomen parhaiten tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet. Kaavaan merkityt
alueet perustuvat vuosina 2010–2011 tehtyyn Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitykseen. Alueiden
soveltuvuutta on tutkittu tarkemmin kaavatyön aikana ja samalla on selvitetty pienempiä tuulivoimatuotannon alueita olevien ympäristöhäiriöitä tuottavien toimintojen ja teollisuusalueiden läheisyyteen.
Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaava on edennyt ja valmisteltu seutukunnittain muodostuen
seuraavista maakuntakaavoista:
-

Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 23.8.2004,
Salon seudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 12.11.2008,
Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 2008 2012 sekä
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maankuntakaavat, vahvistuspäätös 20.3.2103

Tuulivoimavaihemaakuntakaava täydentää kokonaismaakuntakaavaa manneralueen ja rannikon
suurten saarten osalta. Tuulivoimavaihemaakuntakaava on laadittu siten, ettei se estä tai rajoita
aiempien kaavojen toteutumista. Merialueiden ja saariston tuulivoimakysymykset on ratkaistu em.
aiemmissa kaavaprosesseissa.
Vaihemaakuntakaavassa esitetään tv-osa-alue- ja en-kohdemerkinnöin ne alueet, joille tuulivoimarakentamista tulee jatkossa keskitetysti suunnitella sekä toisaalta osoitetaan minne pysyvää tai vapaa-ajan asutusta ei tule suunnitella. Maakuntakaavalla on tarkoitus osoittaa alueita, joille tuulivoimarakentaminen on mahdollista yksityiskohtaisten selvitysten tulosten ja niiden määrittämien toimenpiteiden perusteella. Maakuntakaavan alueille ei tämän hetkisten tietojen perusteella kohdistu
sellaisia rajoitteita, jotka lähtökohtaisesti estäisivät tuulivoimarakentamisen.
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Maakuntakaavalla ei osoiteta yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintipaikkoja vaan alueita, joille yksityiskohtaista suunnittelua tulee jatkossa kohdentaa. Yksityiskohtaisen suunnittelun aikana tulee
ratkaista, minne ja kuinka monta voimalaa kullekin alueelle voidaan sijoittaa aluekohtaiset, paikalliset rajoitteet ja erityisarvot huomioiden. Maakuntakaavan merkinnöillä ei ohiteta maankäyttö- ja rakennuslain ja muun erityislainsäädännön ohjausta tai rajoitteita.
Vaihemaakuntakaavan aiemmat käsittelyvaiheet:
maakuntavaltuuston aloituspäätös
13.6.2011
maankäyttöjaosto, OAS
29.8.2011
kuulutus vireille tulosta
17.9.2011
viranomaisneuvottelu
26.10.2011
tavoiteseminaari
8.12.2011
maankäyttöjaosto, kaavaluonnos
26.3.2012
maakuntahallitus, kaavaluonnos
23.4.2012
kaavaluonnos nähtävillä
7.5.–15.6.2012
maankäyttöjaosto
27.8.2012
maakuntahallitus
24.9.2012
viranomaistyöneuvottelu, YM
27.9.2012
maankäyttöjaosto, kaavaehdotus
19.11.2012
maakuntahallitus, kaavaehdotus
17.12.2012
Vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saatu palaute
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi 17.12.2012 Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen, asetti sen nähtäville 10.1.15.2.2013 väliseksi ajaksi ja pyysi ehdotuksesta lausunnot. Ehdotuksesta saatuja lausuntoja ja mustutuksia sekä niihin laadittuja vastineita
käsiteltiin viranomaisneuvottelussa 15.3.2013.
Maakuntakaavaehdotuksesta saatiin määräaikaan mennessä 46 lausuntoa ja 46 muistutusta. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota kaavaselostuksen sisältöön, erityisesti tekstisisällön luettavuuteen
ja riittävyyteen. Maisemaan ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset nousivat selvästi esille ja niiden perusteella esitettiin muutoksia aluerajauksiin tai alueiden poistamista vaihemaakuntakaavasta. Lisäselvitystarpeita esitettiin arvokkaiden maisema- ja kulttuuriympäristöalueiden läheisyyteen
sijoitettujen tuulivoimamerkintöjen osalta. Luontoarvojen osalta vaikutukset suojelualueisiin, lajikohtaiset huomiot sekä erityisesti Kemiönsaaren linnustovaikutukset nousivat esille. Useissa lausunnoissa otettiin kantaa myös ohjausvaikutustaulukon soveltamiseen sekä kuntakaavoituksen merkitykseen jatkosuunnittelussa. Osassa kuntien lausuntoja kiinnitettiin huomiota lähialueen asutukseen sekä esitettiin huomioita melu- ja välkevaikutuksen suhteen. Monessa lausunnossa todettiin,
että luonnosvaiheen jälkeen on useat teemat huomioitu riittävästi, ja ettei ehdotusvaiheen aineistoon ole muuta huomautettavaa. Puolella Varsinais-Suomen kunnista ei ollut huomautettavaa vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.
Muistutuksista suurin osa koski Loimaan ja Turunmaan seutujen merkintöjä kohdentuen erityisesti
niille alueille, joilla tuulivoimahankkeet ovat vireillä jo kuntakaavoituksessa. Muistutusten sisältö
kohdentui melu- ja välkevaikutuksiin sekä maiseman muuttumisesta johtuviin vaikutuksiin. Yhdistyksiltä ja yrityksiltä tulleet muistutukset kohdentuivat maakuntakuntakaavan ohjausvaikutukseen ja
sen aiheuttamiin rajoitteisiin tuulivoimapuistojen kokoluokan suhteen maakuntakaavamerkintöjen
ulkopuolella sekä tehtyjen luonto- ja linnustoselvitysten riittävyyteen.
Monet tuulivoimatuotannon aiheuttamista yksityiskohtaisista haitoista, joihin saadussa palautteessakin viitataan, voidaan huomioida vasta tarkentuvan jatkosuunnittelun yhteydessä, jolloin tuuliPöytäkirjantarkastajat
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voimaloiden tarkat sijoituspaikat, voimalatyypit ja tuulivoimaloiden lukumäärä ovat selvillä. Tämän
tyyppisiä vaikutuksia ovat muun muassa melun sekä välkkeen ja varjostuksen aiheuttamat haitat.
Ehdotusvaiheen palautteen perusteella tehdyt tarkistukset
Kaavaselostuksen sisältöä on täydennetty maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten osalta. Erityistä huomiota on kiinnitetty tuulivoima-alueiden lähimpiin arvokkaisiin kohteisiin, myös yleisiä perusteita aluevalinnoille on täydennetty sekä tehtyjen selvitysten tuloksia on tuotu paremmin esille.
Luontoarvojen osalta on tarkennettu aluekohtaisia tietoja sekä Kemiönsaaren osalta on tarkennettu
linnustoon kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Aluerajauksia on tarkistettu pienentämällä useilla alueilla
niin luonto- ja maisema-arvojen kuin lähialueen asutuksen aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Natura-alueiden vaikutusten arviointia on edelleen täydennetty ja kaava-karttaan on lisätty kokonaismaakuntakaavan Natura-alueiden yleismääräys.
Merkintöjen tarkistukset ja niiden perusteet:
Alueiden Pyhäranta (904), Taka-Lammi (905), Näse (101) ja Suomusjärvi (104) aluerajausta
on pienennetty siten, etteivät alueet rajaudu maakuntarajaan. Alueiden laajentumismahdollisuutta ei ole osoitettu tai todettu naapurimaakuntien tuulivoimaselvityksissä.
Suomusjärven (104) alueen läntisintä osaa on pienennetty linnustovaikutusten sekä suojelualueen läheisyyden vuoksi. Kaavaan merkityn alueen lounais- ja länsi-puolella oleva alueella
on Kaakkurien käyttämiä lampia ja muutamia kalasääksen käyttämiä pesäpuita.
Järvenkylän (102) alueen etelään työntyvä osa-alue on poistettu linnustovaikutusten vuoksi.
Alueen aiempi pohjois-eteläsuuntainen muoto voi vaikuttaa linnuston idästä tulevaan muuttoon, jota on havaittu Kemiönsaaren linnustoselvityksissä. Lisäksi Sjölaxin arvokkaalta linnustoalueelta suuntautuvat lintureitit voivat suuntautua alueen eteläpuolitse kohti Perniönjoki-laaksoa.
Verhonkulman (302) itäisintä osaa on rajattu pienemmäksi alueella olevan vapaaajanasutuksen sekä sinne suunnitellun vapaa-ajanrakentamisen aiheuttamien rajoitteiden
vuoksi.
Kolsa-Juvansuon (504) alueen koillinen osa on rajattu pois kokonaismaakuntakaavassa oleva suojelualueen mukaisesti sekä siten, ettei alue ylitä valtatietä 8.
Nordanå-Lövbölen (702) aluerajaus länsiosassa vastaamaan kokonaismaakuntakaavan Ealueen merkintää
Stortervon (en 808) energiahuollon kohdemerkintä on poistettu. Alueen välittömässä läheisyydessä pesii merikotka sekä kalasääksiä, jotka rajaavat aluetta pienemmäksi. Alue ei siten
ole parhaiten tuulivoimatuotantoon soveltuva alue, joka tulisi esittää maakuntakaavassa.
Santtio-Kiimkallion alue (901) poistetaan maakuntakaavakartalta, mikäli alueen mahdollinen
merikotkan pesäpuu todentuu kevään tarkistuskäynnillä.
Vaihemaakuntakaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset eivät edellytä kaavan uudelleen nähtäville
asettamista.
Oheismateriaalina
Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksesta saadut lausunnot, muistutukset sekä niihin laaditut vastineet,
tarkistettu tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotus ja kaavaselostus
Valmistelija

HS/AK/en

Maakuntajohtajan varamiehen ehdotus
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päättää
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hyväksyä vastineet Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin;
hyväksyä vaihemaakuntakaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset;
valtuuttaa liiton viraston viimeistelemään kaava-aineiston sekä
esittää Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen maakuntavaltuuston
hyväksyttäväksi ja toimittaa maakuntavaltuuston päätöksen ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Merkittiin, että Juho Savo ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) eikä osallistunut asiakohdan
käsittelyyn.
Suunnittelija Aleksis Klap esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Anne-Mari Virolainen poistui klo 11.45.
_____

Maakuntahallitus 27.5.2013 § 110
Asia

Edellisen maakuntahallituksen kokouksen jälkeen on Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylitarkastaja Ville Vasko raportoinut, että Santtio-Kiimkallion alueella (901) on
toukokuussa havaittu pesitty merikotkan pesäpuu. Pesäpuusta on rengastettu kaksi merikotkan
poikasta WWF:n merikotkatyöryhmän puheenjohtajan Toni Laaksosen sekä Sven Nordqvistin toimesta. Tuulivoimavaihemaakuntakaavan lähtökohtana on ollut, että tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ei osoiteta linnuston kannalta tärkeille pesintä-, ruokailu- tai muuttojen levähdysalueille,
jotka on suojeltu Natura (SPA) -alueina tai linnustollisesti tärkeinä IBA- ja FINIBA-alueina (kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat linnustoalueet, kaavaselostus s. 10). Tiedossa olevien merikotkien pesäpuiden suhteen on noudatettu kahden kilometrin suojaetäisyyttä.
Karttaote on nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija

HS/AK/en

Maakuntajohtajan varamiehen ehdotus
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päättää
1.
2.

Päätös

esitetyn uuden tutkimustiedon perusteella poistaa Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksesta Santtio-Kiimkallion tuulivoimatuotantoon soveltuvan alueen (tv
901)
esittää maakuntahallituksen 27.4.2013 kokouksessa hyväksytyn Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen em. korjauksen mukaisena maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja toimittaa maakuntavaltuuston päätöksen ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Merkittiin, että Juho Savo ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) eikä osallistunut asiakohdan
käsittelyyn.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Oheismateriaalina on tarkistettu tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotus ja kaavaselostus.
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto hyväksyy Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelija Aleksis Klap p. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 30

MAANK:117 /2006
LOIMAAN SEUDUN, TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN, TURUNMAAN JA VAKKA-SUOMEN
MAAKUNTAKAAVOJEN VAHVISTAMINEN

Maakuntahallitus 29.4.2013 § 87
Asia

Ympäristöministeriö vahvisti päätöksillään 20.3.2013 YM1/5222/2011 Loimaan seudun, Turun
seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat.
Maakuntakaavojen vahvistaminen päätti Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavoituksen koko
2000-luvun kestäneen seutukunnittain edenneen ensimmäisen kierroksen. Vahvistuspäätökset
ovat linjassa Varsinais-Suomen aiempien maakuntakaavojen vahvistuspäätösten kanssa. Kaavat
muodostavat yhdessä Turun kaupunkiseudun (vahvistuspäätös 23.8.2004), Salon seudun
(12.11.2008) maakuntakaavojen ja Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaavan (4.12.2012)
kanssa Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan.
Varsinais-Suomen maakuntakaava tarjoaa mittavan tietopaketin maakunnan erityispiirteistä ja
arvoista sekä määrittelee tavoiteltavan, kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen rungon, joiden varaan maakunnan seuraavat suunnittelukierrokset tulevat rakentumaan. Ympäristöministeriö toteaakin tiedotteessaan: ”Suunnittelun lähtökohtana on ollut Varsinais-Suomen erityispiirteisiin kuuluva ainutlaatuinen luonto ja rikas kulttuuriperintö. Maakuntakaavat ohjaavat alueensa yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja liikennejärjestelmän kehittämistä vuoteen 2030 asti.”
Valtuuston päätöksistä 10.12.2010 tehtiin 19 valitusta, jotka ympäristöministeriö suurimmalta osin
hylkäsi. Alla on tiivistetty, seutukunta- ja kaavakohtainen erittely vahvistamatta jääneistä maakuntakaavamerkinnöistä. Päätökset vahvistamatta jättämistä perustuvat ympäristöministeriön kaavojen ja niiden valmistelun laillisuustarkasteluun.
Kaikki kaava-alueet
- Inventointivelvollisuudet: (muinaisjäännöksiä koskeva määräys sekä yleismääräyksen osa),
maakuntakaavassa ei voida antaa kaavamääräystä, joka koskee yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen liittyvää selvitys- tai inventointivelvollisuutta.

Loimaan seutu (kolme valitusta)
- Niittukulman vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä (km-1): MRL 9 §:n vastainen, laaditut selvitykset eivät tue ratkaisua;
- VT2 runkotiemerkintä: MRL 28 §:n vastainen, ei riittäviä perusteita poiketa LVM:n mietinnöstä;
- Uusi suurjännitelinja välillä Kallela-Marttila: ministeriö hyväksyy valituksen 2, MRL 9 §:n vastainen, ei ratkaisua tukevia selvityksiä;
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- Loimaan eteläinen ohitustie: MRL 25 § 4 mom:n vastainen, ei liikenteellisiä perusteita, kuntakaavoituskysymys.
Turun seudun kehyskunnat (neljä valitusta)
- Uusi veneilyn runkoväylä (Ominaisten aukko - Naantali): ministeriö hyväksyy valituksen 1, MRL
9 §:n vastainen, puutteellinen vaikutusten selvittäminen.
Turunmaa (kuusi valitusta)
- Gyltön tuulivoimatuotannnon alue (en 802): MRL 24 § 2 mom:n vastainen, VAT maanpuolustus,
MRL 9 §:n vastainen puutteellisten tutkavaikutusten arvioinnin osalta;
- Örön uusi kauppamerenkulun väylä: ministeriö hyväksyy osittain valituksen 5, MRL 9 §:n vastainen, puutteellinen vaikutusten selvittäminen, MRL § 197 1 mom:n / LSL § 65:n vastainen
puutteellisen Natura-vaikutusten arvioinnin osalta;
- Uusi veneilyn runkoväylä (Ominaisten aukko - Naantali): MRL 9 §:n vastainen, puutteellinen
vaikutusten selvittäminen.
Vakka-Suomi (yhdeksän valitusta)
- Reilan ampuma- ja harjoitusalue ja sen melualue: ministeriö hyväksyy osin valitukset 1-6, valtuuston hyväksymispäätös oikea, mutta puolustusministeriön luopumispäätöksen jälkeen ei
enää MRL 28 §:n mukaisia perusteita melualuemerkinnän vahvistamiselle;
- Laitilan C-alueen valtatien 8 eteläpuolinen osa: MRL 9 §:n vastainen (28 § 3 mom, 24 § 2
mom), ei riittäviä keskustatoimintojen laajentumisaluetta perustelevia selvityksiä;
- Iso-Hailuksen ja Kirstan tuulivoimatuotannon alueet (en 004, en 005): ministeriö hyväksyy valituksen 7, MRL 9 § / MRL 28 §:n vastainen puutteellisten luonnonarvoihin ja virkistykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta.
Lisäksi ympäristöministeriö teki oikaisuluontoisia teknisiä korjauksia kaavakarttamerkintöihin sekä
melualuemerkintöjä koskevan vähäisen muutoksen (MH 19.11.2012 § 194). Myös tulevia maakuntakaavan tarkistuksia ohjeistettiin jatkosuunnitteluohjeilla koskien Turunmaan rakennettua kulttuuriperintöä, vahvistamattoman veneilyn runkoväylän vaikutusten arviointia, Reilan ampuma- ja harjoitusalueen tulevaa maankäyttöä, ekologisia yhteyksiä ja luonnonarvoja.
Ympäristöministeriö määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Varsinais-Suomen liiton on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti kuulutettava
maakuntakaavan voimaantulosta. Varsinais-Suomen liiton tulee lisäksi lähettää maakuntakaava
tiedoksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:n mukaisille viranomaisille otettavaksi huomioon
suunnittelussa, päätöksenteossa sekä alueiden käyttöä koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä.
Muutoksenhausta ympäristöministeriön päätökseen Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus
päättää erikseen.
Ympäristöministeriön Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen
maakuntakaavojen vahvistamispäätökset YM1/5222/2011 löytyvät linkistä: Vahvistuspäätökset
Valmistelija

HS/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
Pöytäkirjantarkastajat
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1. todeta ympäristöministeriön vahvistaneen Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat 20.3.2013.
2. julkaista kuulutuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti sekä asettaa sen
julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 8.5.2013–7.6.2013 väliseksi ajaksi sekä toimittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:ssä tarkoitetuille tahoille ympäristöministeriön päätöksen
mukaiset maakuntakaavakartat määräyksineen.
3. toimittaa Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavojen vahvistamispäätökset ja vahvistamisten aiheuttamat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § ja 95 § mukaiset toimenpiteet tiedoksi maakuntavaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Muutoksenhausta ympäristöministeriön päätökseen Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on
27.4.2013 päättänyt erikseen.
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja VakkaSuomen maakuntakaavojen vahvistamispäätökset ja vahvistamisten aiheuttamat maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 93 § ja 95 § mukaiset toimenpiteet tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
MAANK:91 /2013

§ 31

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN
VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LAATIMINEN

Maakuntahallitus 27.5.2013 § 111
Asia

Varsinais-Suomen voimassa oleva maakuntakaava on valmisteltu ja vahvistettu viidessä osassa:
E18-moottoritien vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 25.9.2002
Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 23.8.2004
Salon seudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 12.11.2008
Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 4.12.2012
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat, vahvistuspäätös 20.3.2013
Ympäristöministeriön maaliskuinen vahvistuminen päätti Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavoituksen koko 2000-luvun kestäneen seutukunnittain edenneen ensimmäisen kierroksen.
Yleispiirteinen alueiden käytön suunnittelu on jatkuva prosessi. Voimassa olevien kaavojen tarkistustarpeita aiheuttavat sekä yhteiskunnallinen kehitys että muuttuva lainsäädäntö. Maakuntakaavan toteutumista edistetään ja ajantasaisuutta seurataan kuntakaavoitukseen osallistumalla sekä
laatimalla selvityksiä alue- ja yhdyskuntarakenteen muutoksista.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun PARAS-puitelain johdosta v. 2007 valtioneuvostolle toimitetun Turun kaupunkiseudun kaupunkiseutusuunnitelman mukaisesti laadittiin kaupunkiPöytäkirjantarkastajat
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seudulle yhteinen rakennemalli. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 hyväksyttiin kaikissa
alueen 14 kunnassa kesän 2012 aikana. Maakuntahallitus päätti jo kokouksessaan 23.4.2012 ”hyväksyä Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 -loppuraportin hyödynnettäväksi seuraavassa
maakuntakaavan tarkistuksessa ja muussa maakunnan suunnittelussa.” Päätökseen sisältyi eriävä
mielipide. Rakennemallin laatimisen lähtökohtana ja tavoitteena oli koko prosessin ajan mallin toteuttaminen maakuntakaavan tarkistamisen kautta.
Maankäyttö- ja rakennuslain muutos keväällä 2011 toi maakuntakaavoitukselle vähittäiskaupan
suuryksiköiden sijainnin ohjaukseen ja mitoitukseen liittyviä lisätehtäviä. Muutokset tulevat kokonaisuudessaan voimaan siirtymäajan päätyttyä huhtikuussa 2015. Muuttunut laki edellyttää myös
vasta vahvistettujen maakuntakaavojen tarkistamista tiiviissä aikataulussa.
Edellä esitetyn perusteella on tarpeen käynnistää Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan
tarkistus. Kaava tullaan laatimaan vaihemaakuntakaavana, jossa käsitellään
keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti Turun kaupunkiseudulla rakennemallityöhön tukeutuen,
vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen tarkistetun maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesti sekä
liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan liikennejärjestelmätyön perusteella.
Maakuntakaavan tarkistuksessa tarvittavien perusselvitysten laatiminen on jo aloitettu. Maakunnan
keskusverkkoanalyysiä raportoidaan syksyn 2013 aikana. Kaupan palveluverkkoselvitystä tehdään
konsulttitoimeksiantona, joka niin ikään valmistuu syksyllä. Liikennejärjestelmätyö on myös käynnissä. Maakunnan liikennestrategia hyväksytään kesällä 2014. Maakuntastrategia tulee myös vaikuttamaan maakuntakaavan sisältöön.
Vaihemaakuntakaavan tavoiteaikataulu.
2013

2014

2015

2016

MAAKUNTAVALTUUSTON ALOITUSPÄÄTÖS
KESKUSVERKKOSELVITYS
KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS
LUONNOKSEN VALMISTELU
LUONNOS NÄHTÄVILLÄ
EHDOTUKSEN VALMISTELU
EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ
MAAKUNTAVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN
VAHVISTAMINEN

Valmistelija

HS/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto päättää käynnistää
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan.
Päätös

Jani Kurvinen ehdotti Esko Kivirannan kannattamana, että asiakohdan esittelytekstiin lisätään seuraava teksti: ”Kasvu suunnataan tasapainoisesti kaikkiin kuntiin nykyisen kuntarakenteen mukaisesti. Kuntien MRL:n mukaista kaavoitusvaltaa ei saa heikentää.”
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Puheenjohtaja Orpo totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu muutosehdotus ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattava Kurvisen/Kivirannan lisäysehdotusta äänestävät EI. Ehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti:
Alatalo Juuso
Haijanen Pauliina
Heikkilä Lauri
Kiviranta Esko
Koskinen Talvikki
Kurvinen Jani, 2. vpj.
Lehtinen Riitta
Lehtonen Aki
Maaskola Mika, 1. vpj.
Nieminen Raimo
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Saario Mari
Söderlund Nina
Virolainen Anne-Mari
Vuola Hanna
Wallin Stefan
Orpo Petteri, pj

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

Puheenjohtaja Orpo totesi suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annetun kolmetoista (13) JAAääntä ja kuusi (6) EI-ääntä, jolloin pohjaesitys oli hyväksytty maakuntahallituksen päätökseksi.
_____
Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto päättää käynnistää Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja
liikenteen vaihemaakuntakaavan.
Päätös

Marita Tuomien ehdotti Olavi Ala-Nissilän kannattamana, että asiakohdan esittelytekstiin lisätään
seuraava teksti: ”Kasvu suunnataan tasapainoisesti kaikkiin kuntiin nykyisen kuntarakenteen mukaisesti. Kuntien MRL:n mukaista kaavoitusvaltaa ei saa heikentää.”
Puheenjohtaja Pekka Myllymäki totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu muutosehdotus ja
teki seuraavan äänestysehdotuksen: ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne
jotka kannattava Tuomisen/Ala-Nissilän lisäysehdotusta äänestävät EI. Ehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja Pekka Myllymäki totesi suoritetussa äänestyksessä (pöytäkirjan liite § 31) annetun
viisikymmentäkuusi (56) JAA –ääntä, kaksikymmentäneljä (24) EI-ääntä, jolloin pohjaesitys oli hyväksytty maakuntavaltuuston päätökseksi.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNTAVALTUUSTON AJANKOHTAINEN KATSAUS

Maakuntahallitus 27.5.2013 § 96
Asia

Maakuntavaltuustossa on perinteisesti pidetty ajankohtainen katsaus.

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuustossa pidetään ajankohtainen katsaus.
Päätös

Maakuntavaltuuston ajankohtaisen katsauksen pitää maakuntahallituksen puheenjohtaja Petteri
Orpo.
_____

Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto päättää, että maakuntavaltuuston kokouksessa 10.6.2013 ajankohtaisen katsauksen pitää maakuntahallituksen puheenjohtaja Petteri Orpo.
Päätös

Kirjattiin Olavi Ala-Nissilän esittämä Keskustan valtuustoryhmän ponsi: ” Maakuntahallitus laatii
maakuntavaltuuston seuraavaan kokoukseen selvityksen siitä, mikä nyt on julkisen terveys- ja sosiaalipalvelujen tila Varsinais-Suomessa yksityisten palvelujen koko ajan lisääntyessä ja edelleen
mitä kaavailtu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja mahdollinen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin purkaminen merkitsisi Varsinais-Suomessa julkisten palvelujen saatavuuden kannalta koko
maakunnassa – Turussa, kehyskunnissa, kaikissa muissa kunnissa – ja mitä kaavailtu vastuukuntamalli merkitsisi kaikkien varsinaissuomalaisten kuntien vaikutusmahdollisuuksien kannalta omien
kuntalaisten palvelujen tuottamiseen.”
Merkittiin, että Satu Alanen poistui kokouksesta klo 11.15.
Puheenjohtaja Myllymäki keskeytti kokouksen lounaan ajaksi klo 12.15 -13.00 ja totesi, että tämän
asiakohdan käsittely jatkuu asiakohdan 15 jälkeen.
_____
Asiakohdan käsittely jatkui asiakohdan 15 jälkeen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Vs. edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEK:36 /2012

Maakuntahallitus 27.5.2013 § 108
Asia

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutumisesta on vuosittain annettu raportti kesäkuun
maakuntavaltuustolle. Seurantaa varten on asetettu seurantaindikaattorit ja jokaiselle ohjelman
toimenpiteelle on Varsinais-Suomen liitosta määrätty yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on toimenpiteen etenemisen seuraaminen ja tarvittaessa myös hankkeen edistäminen.
Maakuntaohjelmassa 2011-2014 on kolme toimintalinjaa:
1. Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot
2. Eheä yhdyskuntarakenne ja vetovoimainen toimintaympäristö
3. Kattavat hyvinvointipalvelut ja turvallinen elämä
Toimenpidekohtaisen raportin ja maakuntaohjelman seurantaindikaattorien perusteella on laadittu
ohjelman toteuttamista koskeva yhteenveto ”Miten Varsinais-Suomi makaa, Maakunnan kehittämisen näkökulmia vuonna 2013” (oheismateriaalina 1). Aineistoa täydennetään maakuntavaltuustoa
varten.
Yhdyshenkilöiden laatimat toimenpidekohtaiset seurannat on koottu oheismateriaaliin 2 ”Miten
maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna 2013”.
Toimenpidekohtainen raportti on käsitelty liitossa yhdyshenkilöiden yhteiskokouksessa (MOT) sekä
maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.

Valmistelija

TN/PP/MKy/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaohjelman toteutumisen seurannan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Oheismateriaali 1: ”Miten Varsinais-Suomi makaa, Maakunnan kehittämisen näkökulmia vuonna
2013”
Oheismateriaali 2: ”Miten maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna 2013”
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaohjelman toteutumisen seurannan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p. 040 776 0630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNNAN TILA KESÄ 2013 -KATSAUS

Sivu 38
ALUEK:34 /2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 § 106
Asia

Varsinais-Suomen liitto on valmistellut katsauksen maakunnan tilasta. Katsaus sisältää keskeisimmät kehitystrendit työllisyydestä, väestöstä sekä tarkastellaan ikääntymisen vaikutuksia työvoiman määrään ja asuntokuntarakenteeseen
Oheismateriaalina on Maakunnan tila kesä 2013 -katsaus.

Valmistelija

TN/MKY

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että katsaus esitellään maakuntavaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 10.6.2013
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Maakunnan tila kesä 2013 –katsauksen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Mervi Kylmälä, p. 040 744 7196, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 35
Asia

VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETUN ALOITTEET
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston työjärjestyksen 4 § kuuluu seuraavasti:
”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään maakuntahallituksen valmisteltavaksi.
Maakuntavaltuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia
on valmisteltava.
Maakuntahallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä maakuntavaltuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, jota maakuntavaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava,
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun.”

Ehdotus

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ottaa aloitteet vastaan ja maakuntavaltuusto päättää käydäänkö aloitteista lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
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Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti aloitteen sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymiseksi, jossa
se esittää, että maakuntavaltuusto siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön (pöytäkirjan liite § 35).
Maakuntavaltuusto ei käynyt aloitteesta lähetekeskustelua. Aloite lähetettiin maakuntahallituksen
valmisteluun.
_____

§ 36
Asia

VALTUUTETUN KYSELYT
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 § kuuluu seuraavasti:
”Esityslistassa mainittujen asioiden ja mahdollisten aloitteiden tultua käsitellyksi on valtuutetuilla
oikeus tehdä lyhyitä kyselyjä kuntayhtymän hallintoon liittyvistä kysymyksistä, jolloin paikalla olevilla viranhaltijoilla tai luottamushenkilöillä on tilaisuus välittömästi antaa vastauksensa. Tarvittaessa
voidaan vastauksen antaminen siirtää seuraavaan kokoukseen.”

Ehdotus

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja toteaa valtuutettujen kyselyt ja maakuntahallituksen puheenjohtaja tai maakuntajohtaja ilmoittaa kuka viranhaltija tai luottamushenkilö vastaa.

Päätös

Merkittiin, ettei kyselyjä ollut.
_____

§ 37

MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Pekka Myllymäki päätti kokouksen klo 15.30.
_____
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MUUTOKSENHAKU
§ 18-37

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 18-25,27, 30-37
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Pykälät: 26, 28
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Turun hallinto-oikeus/Åbo Förvaltningsdomstol
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Pykälät:
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Ympäristöministeriö
PL 35
00023 Valtioneuvosto
Kunnallisvalitus, pykälät: 29

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika ____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pykälät:
Valituskirja

Valitusaika ____ päivää

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.
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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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:

Lisätietoja

Pöytäkirjantarkastajat
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Pöytäkirjan liite 1 § 19

MUUT SAAPUVILLA OLLEET:
Maakuntahallitus:
Kiviranta Esko
Koskinen Talvikki
Kurvinen Jani
Lindholm Linda
Maaskola Mika
Nieminen Raimo
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Saario Mari
Söderlund Nina
Vuola Hanna
Virasto:
Högblom Esa
Juvonen Timo
Karttunen Marja
Kauppinen Veli-Matti
Klap Aleksis
Kylmälä Mervi
Nuotio Tarja
Partanen Petteri
Rannikko Malla
Saarento Heikki
Salonen Jaana
Savo Juho
Virtanen Janne
Ålgars-Åkerholm Jessica
Äijö Kaisa

Pöytäkirjantarkastajat
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