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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntavaltuusto 26.11.2014 § 7
Kutsu maakuntavaltuuston kokoukseen on vähintään 4 työpäivää ennen
kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Tämän kokouksen kutsu on postitettu 19.11.2014 yhtymän valtuutetuille,
maakuntahallituksen jäsenille ja tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu sanomalehdissä Keskipohjanmaa, Österbottens
Tidning ja Kalajokilaakso 19.11.2014.
Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen kun
vähintään kaksi kolmasosaa (43/29) valtuutetuista on saapuvilla.
Puheenjohtajan ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut:
Jäsenkunta

Halsua
Hotakainen Maarit
Koskela Sakari
Kalajoki
Pahkala Eija
Puusaari Alpo
Kannus
Jaakola Taisto
Kaustinen
Kulpakko Marko
Kinnula
Ihanti Mikko
Piispanen Virpi
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Kokkola
Herlevi Reino
Jukkola Janne
Sabel Roy
Liimatta-Åström Katja
Maijala Aimo
Mustasaari Erkki
Puolimatka Pekka
Rasmus Jarmo
Salo Mauri
Snellman Hans
Cygnel Hanna
Tastula Seppo
Timonen Marlen
Nurmi Pekka
Kant Esa
Kruunupyy
Wistbacka Inger
Lestijärvi
Tiala Marja
Tuikka Jukka-Pekka
Perho
Kellokoski Matti
Patovisti Marja-Leena
Reisjärvi
Kokkoniemi Tapio
Kinnunen Irma
Sievi
Linna Jukka
Toholampi
Pahkakangas Kauko
Veteli
Aho-Kivioja Sanni
Huusko Mari
Muut saapuvilla olleet
Ojala Kauko
Kentala Anneli
Haapalehto Raimo
Kouvo Kajsa
Kivistö Matti
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Toimihenkilöt
Ylikarjula Jukka
Mikkonen-Karikko Marja-Leena
Lyyski Kaj
Rekilä Teppo
Räisänen Janna
Rintala Ilkka
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maakuntajohtaja
hallintopäällikkö
kehittämisjohtaja
suunnittelupäällikkö
aluesuunnittelija
kehittämissuunnittelija

Poissa 9 maakuntavaltuuston jäsentä
Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että läsnä olevan 34 valtuutettua. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (43/29).
---
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLE

Maakuntavaltuusto 26.11.2014 § 8
Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua.
Hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina
mm. oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä merkintä nähtävilläolosta.
Kuntalain 85 §:n mukaan ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on
lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista
päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntavaltuusto
1) valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan 28.11.2014 kuntayhtymän virastossa.
2) asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 2.12.2014 kuntayhtymän viraston ilmoitustaululla ja lähettää jäljennöksen sitä ennen jäsenkunnille.
3) päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Päätös:
Valtuusto yksimielisesti
1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Alpo Puusaaren ja Erkki Mustasaaren,
2) hyväksyi, että pöytäkirjan tarkastetaan kuntayhtymän virastossa
28.11.2014,
3) päätti, että pöytäkirja asetetaan 2.12.2014 yleisesti nähtäville kuntayhtymän viraston ilmoitustaululle sekä että siitä lähetetään ennen
nähtäville asettamista jäljennös jäsenkunnille ja
4) päätti, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN LAATIMINEN

Maakuntahallitus 26.3.2012 § 39
Keski-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan 4. vaiheen valmistelun. Maakuntakaavoitus etenee 1. vaiheessa tehdyn ohjelmoinnin
mukaisesti ja se toteutetaan vaihekaavoituksena.
Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa (vahvistettu YM:ssä 24.10.2003) on
käsitelty seuraavat aihepiirit:
- maakunnan keskeiset kehittämisen kohdealueet,
- tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edellyttämät
maankäyttövaraukset ilman kaupan suuryksiköitä,
- ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt tuulivoimaloita lukuun ottamatta,
- luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät pohja- ja pintavesialueet turvetuotantoa ja maa-aineksia lukuun ottamatta,
- alueiden käytön ekologisen kestävyyden turvaavat suojelu- ja Natura
2000 -alueet sekä
- maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet.
Maakuntakaavan 2. vaihekaavassa (vahvistettu VN:ssa 29.11.2007) on
käsitelty:
- soiden monikäyttö,
- tuulivoimatuotanto merialueilla,
- kaupan palveluverkko ja
- muinaismuistot sekä maisema- ja kulttuurikohteet (päivitys).
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Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä
8.2.2012) on käsitelty:
- kaupan palveluverkkoa
- maa-ainesten ottoa koskevat aluevaraukset.
Lisäksi vaihemaakuntakaavassa 3. tarkistetaan voimassa olevien 1. ja 2.
vaihemaakuntakaavojen:
- yhdyskuntarakennetta
- virkistysalueita
-

luonnon monimuotoisuuden vaalimista koskevia aluevarauksia
kehittämisperiaatemerkintöjä.

Maakuntakaavalla kumotaan 1. ja 2. vaihekaava niiden aluevarausten ja
merkintöjen osalta, joihin 3. vaihemaakuntakaava kohdistuu.
Maakuntakaavan 4. vaihekaava keskittyy manneralueen tuulivoiman sijoittumiseen ja ohjaamiseen Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Maakuntakaavan 4. vaihekaavan laatimisessa tukeudutaan vahvistettuihin vaihekaavoihin sekä erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitykseen. Lisäksi otetaan soveltuvilta osin huomioon mm. alueella suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet ja rajoittuvien maakuntien maakuntakaavojen laatimisen tilanne.
Maakuntakaavan laatiminen perustuu maakuntakaavoitusta ohjaavaan
lainsäädäntöön, Valtioneuvoston periaatepäätöksiin, maakuntakaavoituksen oppaisiin ja maakunnan muuhun suunnittelujärjestelmään.
Maakuntakaavan ohjelmoinnin ja laatimisen vastuu on Keski-Pohjanmaan liitolla ja sen alaisuudessa toimivalla valmistelua ohjaavalla maakuntakaavoituksen neuvottelukunnalla. Neuvottelukunta koostuu jäsenkuntien kaavoituksesta vastaavista viranhaltijoista sekä EteläPohjanmaan ELY-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan liiton edustajista.
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Ramboll Finland Oy, kaavan laatijana arkkitehti Jouni Laitinen, on valittu laatimaan Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaavan.
Alustavan aikataulun mukaan maakuntakaavaehdotus tulisi maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syyskuussa 2013.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kaavan vireilletulosta tulee
ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla.

MRL:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa
laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen laadinnan pohjaksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on maankäyttöja rakennuslain mukainen asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan
laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuoro
vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §
ja 9 §). Lisäksi laaditussa OAS:ssa esitetään myös tietoja suunnittelun
lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta.
Osalliset voivat antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Keski-Pohjanmaan liittoon ilmoitettuna nähtävilläoloaikana ja sen jälkeenkin kaavoitusprosessin ajan, kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka. Suunnitelmaa tarkistetaan työn aikana tarpeen mukaan.
Maakuntakaavan 4. vaiheen tavoitteita ja toteutusta tullaan käsittelemään
laajennetussa maakuntakaavoituksen neuvottelukunnan kokouksessa yhdessä kuntien, ELY-keskuksen ja alueen toimijoiden edustajien kanssa ja
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samassa yhteydessä järjestetään maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu.
Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää järjestää viranomaisneuvottelun osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä,
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se
- merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen
tavoitteet, toteutuksen ja valmistelutilanteen sekä
- kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti
1. päättää järjestää viranomaisneuvottelun osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä,
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se
- merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen
tavoitteet, toteutuksen ja valmistelutilanteen sekä
- kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
Lisäksi hallitus päätti, että valtuuston täytäntöönpanokokoukseen selvitetään voidaanko maakuntakaavoitustyöryhmään tai maakuntakaavoituksen neuvottelukuntaan nimetä maanomistajien edustaja.
--Maakuntavaltuusto 25.4.2012 § 5
Maakuntahallituksen ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen tavoitteet, toteutuksen ja
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valmistelutilanteen sekä kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
Valtuutettu Hans Snellman poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana,
klo 18.50.
Päätös:
Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan
4. vaiheen tavoitteet, toteutuksen ja valmistelutilanteen sekä päätti kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
Maakuntahallitus 21.5.2012 § 77
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kaavan vireilletulosta tulee
ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.
Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla.
MRL:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa
laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen laadinnan pohjaksi on
tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään maakuntakaavan tavoitteita ja toteutusta tietyiltä osin. Lisäksi järjestetään
maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu sekä kuntakohtaiset neuvottelut kaavan lähtökohtien kartoittamiseksi.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaiheen vireilletulosta kuulutetaan
ja OAS:sta pyydetään osallisten mielipiteet 22.5.-30.6.2012 välisenä aikana.
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Lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää
1. panna maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön
2. kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta, ja
3. pyytää yhteistyötahojen mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 15.4.2013 § 52
Valmisteluvaiheeseen edenneen Keski-Pohjanmaan 4. vaiheen maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu on pidetty 5.10.2012. Projektipäällikkö Minna Vesisenaho (Ramboll Finland Oy) esitteli viranomaisneuvottelussa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaavan osallistumisja arviointisuunnitelman (oas), lausunnot ja kaavanlaatijan vastineet.
Huomioita oli saatu Etelä-Pohjanmaan liitosta, Pohjanmaan liitosta, Pohjois-Pohjanmaan liitosta, Pääesikunnasta,
Liikennevirastosta, Museovirastosta, Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselta sekä Fingridiltä. Huomioissa toivottiin maakuntien liittojen
välille erillistä yhteisneuvottelua, sekä esitettiin tarkennuksia oas:n, jota
on tarkennettu huomioiden mukaisesti.
Kuluvan talven aikana tuulivoimakaavasta on käyty vuoropuhelua maakunnan kuntien maankäytön suunnittelijoista koostuvassa alueidenkäytön työryhmässä, naapuri maakunnan liittojen kanssa yhteisessä neuvottelussa sekä työneuvottelussa ympäristöministeriössä.
Tarvittavia tuulivoimarakentamiseen liittyviä lisäselvityksiä varten haettiin marraskuussa valtionavustusta 30 % omarahoitusosuudella, mikä
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myönnettiin hakemuksen mukaisen 175 500 euron kustannusarvioilla toteutuvien kustannusten mukaisesti.
Parhaillaan valmistellaan toteutettavien lisäselvitysten kokonaisuutta,
joista keskeisimpiä ovat maisemaan, linnustoon, liikenteen erikoiskuljetuksiin ja luontoon liittyvät selvitykset sekä uusien kaavaluonnokseen
otettujen tuulivoima-alueiden arviointi aikaisemmin selvitettyjen alueiden kanssa yhdenmukaisella tavalla.
Tuulivoimakaavan luonnos on tarkoitus asettaa valmisteluvaiheen kuulemiseen toukokuussa. Tarpeellisiksi katsottavia lisäselvityksiä työstetään kesän kuluessa ja kaavan alustavan aikataulun mukaisesti kaava tulisi ehdotusvaiheeseen syksyllä 2013.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen mannertuulivoiman valmisteluvaiheen kuulemisesta tiedotetaan ja kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville 2.5.2013–31.5.2013. Lisäksi materiaali julkaistaan
Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilla. Osallisilta pyydetään lausunnot
kaavaluonnoksesta. Lausuntojen vastineiden valmistuttua järjestetään
työneuvottelu viranomaisten ja yhteisöjen kesken.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää asettaa kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 2.5.2013–
31.5.2013 sekä pyytää yhteysviranomaisilta mielipiteen kaavaluonnoksesta.
Aluesuunnittelija Janna Räisänen esitteli kaavaluonnosta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Maakuntahallitus 17.6.2013 § 97
Maakuntakaavan 4. vaiheen tuulikaavan nähtävillä oloaika on päättynyt
31.5.2013. Yhteysviranomaisten kanssa pidetään kaavaneuvottelu
19.6.2013.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee nähtävilläpitoaikana jätetyt lausunnot tiedoksi ja nimeää hallituksen edustajat 19.6.2013 pidettävään kaavaneuvotteluun.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja nimesi kaavaneuvotteluun
maakuntahallituksen edustajaksi Kauko Ojalan, Anneli Kentalan, Raimo
Haapalehdon ja Raimo Hentelän.
Maakuntahallitus 26.8.2013 § 104
Maakuntakaavan 4. vaiheen kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 24 lausuntoa ja mielipidettä (22 lausuntoa ja kaksi mielipidettä).
Saatuja lausuntoja ja mielipiteitä käsiteltiin 19.6.2013 pidetyssä valmisteluvaiheen työneuvottelussa, jonne osallistuneet viranomaiset omalta
osaltaan kommentoivat kaavaluonnosta ja lausuntoja. Maakuntakaavan
valmistelua on jatkettu saadun palautteen perusteella. Lausunnoista ja
mielipiteistä laadittuun tiivistelmään on valmisteltu lausuntojen vastineet. Keskeisistä suunnittelukysymyksistä järjestetään erillisneuvotteluja
elo-syyskuussa.
Maakuntakaavaluonnos on suunniteltu työstettäväksi kaavaehdotukseksi
syksyn kuluessa siten, että kaavaehdotus olisi yleisesti nähtävillä ja lausunnoilla alkuvuodesta 2014. Kaavaehdotus on suunniteltu vietäväksi
maakuntavaltuuston kevätkokouksen käsittelyyn vuonna 2014.
Aluesuunnittelija Janna Räisänen ja suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä
esittelivät valmisteluvaiheesta saadut lausunnot ja niistä laaditut vastineet.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy valmisteluvaiheen lausunnoista valmistellut
vastineet.
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Maakuntahallitus 11/2013
18.11.2013/§ 141
Maakuntavaltuusto 2/2013
27.11.2013/§ 15
Maakuntahallitus 7/2014
25.8.2014/§ 181
Maakuntahallitus 10/2014
10.11.2014/§ 207
Maakuntahallitus 11/2014
17.11.2014/§ 216
Maakuntavaltuusto 2/2014
26.11.2014/§ 9
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 18.11.2013 § 141
Keski-Pohjanmaan liitossa valmisteltavana oleva seudullisesti merkittävän mannertuulivoiman sijoittumista ohjaava
4. vaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Seudullisesti
merkittävän kokoluokan tuulivoima-alueina on selvitetty kymmenen tai
sitä useamman tuulivoimalan alueita. Kooltaan maakuntakaavassa esitettävät tuulivoima-alueet ovat vähintään 5 km2.
Maakuntakaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.5.2013–31.5.2013 ja siitä
saatiin yhteensä 22 lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Luonnosvaiheesta
saadun palautteen perusteella selvitettävien tuulivoima-alueiden
joukkoon otettiin kolme uutta aluetta ja yksi luonnoksessa esitetty alue
jätettiin pois.
Maakuntakaavan 4. vaihekaavan selvitystyössä on syksyn kuluessa valmisteltu erillisselvityksiä ja käyty työneuvotteluja keskeisistä suunnittelukysymyksistä Fingridin ja ELY-keskuksen kanssa. Erillisselvitysten
valmistuessa ja kaavan edetessä ehdotusvaiheeseen on aiheellista tarkastella maakuntakaavaehdotukseen esitettävien tuulivoima-alueiden rajauksia.
Rajausperusteet:
Valmistuneet erillisselvitykset osoittavat tuulivoima-rakentamisen pääsääntöisesti mahdolliseksi selvitettävinä olleilla tuulivoima-alueilla.
Hankesuunnitelmien selvitystyössä pitkälle edenneiden yleiskaavojen
kautta tarkentuvia aluerajauksia tarkennetaan hankeselvitysten mukaisiksi. Maisemavaikutusten arviointi, etäisyyden kasvaminen asutukseen ja
linnustoselvitys tukevat rajausmuutoksia. Linnustoselvitys on aiheuttanut
edellisten lisäksi rajaustarpeen yhdellä selvitysalueella.
Kuuronkallio, Kannus. Aluetta rajataan pienemmäksi maisemavaikutusten, asutuksen ja kotkareviirin vuoksi.
Toholampi läntinen, Toholampi. Alue on jaettu kahteen käynnissä olevan
yleiskaavan selvitysten ja sijoitussuunnitelman perusteella.
Kokkoneva, Perho. Aluetta rajattiin pienemmäksi linnuston levähdysalueen ja sääksen pesän vuoksi.
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Kriittiset alueet:
Linnustoselvityksen perusteella on yksi tuulivoima-alue osoittautunut
kriittiseksi. Lisäksi kaikki kolme luonnosvaiheen jälkeen mukaan lausuntojen kautta saadun palautteen myötä otetut uusimmat selvitysalueet
ovat osoittautuneet jossain määrin haasteellisemmiksi toteutuksen kannalta.
Järvineva, Halsua. Alue nousee erikoiskuljetusselvityksessä esille maastoltaan muita selvitysalueita pehmeämpänä ja sitä kautta mahdollisesti
haasteellisempana toteuttaa, asutuksen läheisyys.
Alaviirre, Kokkola. Alue sijaitsee linnuston muuttoreitillä, Puolustusvoimien lausuntoa alueesta ei vielä ole, sijoittuu lentoestealueelle.
Kalliolampi, Lestijärvi. Alue on maisemallisesti merkittävä, alueen läheisyydessä on sääksen pesä ja kotkan reviiriä, maakuntakaavan tielinjaus sekä alue sijoittuu maakuntakaavan periaatteesta poiketen peuranpolun alueelle.
Salmijärvi, Lestijärvi. Alue nousee esille linnustoselvityksessä ja maisemavaikutusten arvioinnissa.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että se ottaa kantaa
4. vaihemaakuntakaavan valmisteluprosessiin ja valmistelun kuluessa
erillisselvityksissä esiin tulleisiin seikkoihin sekä lausuu mielipiteensä
maakuntakaavaehdotukseen esitettävistä tuulivoima-alueista.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 27.11.2013 § 15
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että se ottaa kantaa
4. vaihemaakuntakaavan valmisteluprosessiin ja valmistelun kuluessa
erillisselvityksissä esiin tulleisiin seikkoihin sekä lausuu mielipiteensä
maakuntakaavaehdotukseen esitettävistä tuulivoima-alueista.
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Päätös:
Maakuntavaltuusto keskusteli valmisteilla olevasta kaavasta ja evästi
kaavan jatkovalmistelua kysymyksin ja yksittäisin kannanotoin.
Maakuntahallitus 25.8.2014 § 181
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on edennyt ehdotusvaiheen valmistelussa kaavaehdotukseksi. Kaavaehdotus koostuu 4.
vaiheen kaavakartasta ja -selostuksesta liitteineen. Lisäksi laaditaan yhdistelmäkartta, johon on yhdistetty vahvistetut vaihekaavat ja 4. vaihekaavan uudet ja päivitettävät aihepiirit.
Maakuntavaltuuston evästyksen jälkeen keskustelua selvitettävänä olevista tuulivoima-alueista jatkettiin kuntakierroksella
keskustelutarpeesta ilmoittaneissa kunnissa. Kaavaehdotuksen valmisteluun rajattiin 19 tarkasteltavaa tuulivoima-aluetta, joiden osalta selvitykset on päivitetty tarpeellisin osin.
Selvitysten ja 18.6.2014 ympäristöministeriössä käydyn työneuvottelun
perusteella on nähty tarvetta edelleen rajata alueen 15 Toholampi itäinen
sijoittumista etäämmälle Lestijokilaakson valtakunnallisesti arvokkaasta
maisema-alueesta. Maakuntakaavoituksen neuvottelukunta antaa asiaan
mielipiteensä 22.8. pidettävässä kokouksessa.
Kaavaehdotus sekä voimassa olevista vaihekaavoista koottu yhdistelmäkartta on tarkoitus asettaa nähtäville OAS:n mukaisesti KeskiPohjanmaan liiton virastoon ja jäsenkuntiin vähintään 30 vuorokauden
ajaksi syyskuussa 1.–30.9.2014.
Kuulutukset julkaistaan OAS:ssa mainituissa sanomalehdissä. Lisäksi
nähtävillä olosta tiedotetaan Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilla, josta
myös kaikki keskeinen kaavamateriaali on saatavilla.
Kaavaehdotuksen lausuntopyyntö lähetetään osallisille OAS:n mukaisesti ja jokaiselle sitä erikseen pyytävälle taholle. Saadut lausunnot ja mielipiteet on tarkoitus käsitellä lokakuun aikana siten, että niistä laaditaan
tiivistelmät ja vastineet sekä järjestetään MRL:n mukainen viranomaisneuvottelu lokakuun lopussa.
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Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. asettaa maakuntakaavaehdotuksen (4. vaihekaava) kokonaisuudessaan nähtäville 1.–30.9.2014 väliseksi ajaksi,
2. pyytää lausunnot kaavaehdotuksesta (4. vaihekaava) lausuntopyynnöillä ja
3. valtuuttaa aluesuunnittelun vastuualueen tekemään mahdollisesti
muutoksia ja tarkistuksia maakuntakaavaehdotukseen (4. vaihekaava) lausunnoissa ja neuvotteluissa esitettävillä muutosehdotuksilla.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Hallituksen varajäsen Anna-Maija Syri poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Maakuntahallituksen jäsen Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, klo 11.25.
Maakuntahallitus 10.11.2014/§ 207
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä 1.9.–
8.10.2014 välisellä ajalla. Maakuntakaavaehdotuksesta lähetettiin Lausuntopyyntöjä 47 taholle. Kuulutus julkaistiin virallisissa lehdissä. Lausuntoja annettiin yhteensä 27 ja muistutuksia saatiin 17. Muistutuksista
kolme oli elinkeinoelämän, kaksi paikallisyhdistyksen sekä 12 yksityishenkilöiden jättämiä, missä allekirjoittajina oli yhteensä 28 henkilöä.
Yhtä yksityishenkilön jättämää muistutusta on täydennetty asiantuntijaarviolla maisemavaikutuksien osalta.
Kuntien jättämissä lausunnoissa Halsua, Lestijärvi ja Toholampi esittivät
tuulivoima-alueiden laajentamista tai tuulivoimarakentamisen mahdollistamista uusille alueille. Kannuksen, Kaustisen, Perhon ja Vetelin sekä
Evijärven kunnilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kokkola
esittää alueen Hilli poistamista kaavaehdotuksesta Kälviän lievealueen
kyläasutuksen laadittavan vaiheyleiskaavan yhteydessä todetun rakentamispaineen myötä.
Ehdotuksena nähtävillä olevista tuulivoima-alueista lausunnot ja muistutukset kohdistuivat tiivistettynä seuraavan sivun kuvan mukaisiin tv-
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alueisiin, joista tuulivoima-alueittain yksilöitävät lausunnot on rasteroitu
ja muistutukset ympyröity. Reunaviivalla merkityssä lausunnossa on esitetty laajennusta ko. tv-alueelle.
Lausunnoissa esitettiin lisäksi yleisiä huomioita kaavaehdotuksesta sekä
siihen liittyvästä selvitysmateriaalista. Kokonaisuudessaan lausunnoissa
ja muistutuksissa esitetyissä huomioissa on luettavissa suurimittakaavaisen tuulivoimarakentamisen aiheuttama epävarmuus ja asenneilmapiirin
herkkyys suhteessa käytettävissä olevaan tietopohjaan. Yksityishenkilöiden muistutukset koskettavat pääasiassa heidän läheisimpään elinympäristöön suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita.
Maakuntakaavoituksen kanssa samanaikaisesti käynnissä olevat hankekohtaiset ympäristövaikutusten arvioinnit ja yleiskaavat ovat
osaltaan vaikuttaneet lausunnonantajiin ja useat maakuntakaavaan kohdistuneet huomiot tulevat käsiteltäviksi vasta yksityiskohtaisemman
suunnittelun yhteydessä.
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Keski-Pohjanmaan liitto toteaa vastineissaan maakuntakaavan tavoitteen
tuulivoimarakentamisen ohjaamisen osalta olla mahdollistava ja tulevaisuuteen katsova. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä, kaavaselostuksessa ja selvityksissä on pyritty tuomaan esille
epävarmuustekijöitä, jotka tulee huomioida aluekohtaisesti yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa. Tuulivoima-alueet tarkentuvat ja tuulivoimaloiden sijainnit määrittyvät vasta aluekohtaisen
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suunnittelun ja vaikutustenarvioinnin kautta. Maakuntakaavalla ei ole
haluttu tarpeettomasti rajata mahdollisuutta alueiden soveltuvuuden tutkimiseen silloin, kun ei-alueanalyysiperusteinen tarkastelu on mahdollistanut tuulivoimarakentamisen eikä tehdyillä selvityksillä ole ollut osoitettavissa ehdotonta soveltumattomuutta.
4. vaihemaakuntakaavalla päivitettävät maisema- ja kulttuuriympäristömerkinnät aiheuttivat huomiota ELY-keskuksen, Liikenneviraston ja
Museoviraston tahoilta. Vastineissa tarkennettiin päivityksen tarkoitusta
ajantasaistaa tiedot voimassa olevien valtakunnallisten inventointien
mukaisiksi. Lisäksi todettiin aluesuunnittelussa tiedostettu tarve päivittää
meneillään olevan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin mukaisena tuleva vuoden 2015 valtioneuvoston päätös
sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja maakuntakaavassa esitettävä arkeologinen kulttuuriperintö lähitulevaisuudessa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset vastineineen tiedoksi ja nimeää hallituksen edustajat 13.11.2014 pidettävään
ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluun.
Esittelyn aikana kokoukseen saapui maakuntahallituksen jäsenet Elina
Tuikka, klo 9.15 ja Anneli Kentala, ko 9.25.
Päätös:
Hallitus merkitsi ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset vastineineen tiedoksi ja nimesi hallituksen edustajiksi 13.11.2014 pidettävään
ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluun hallituksen puheenjohtajan
Kauko Ojalan, hallituksen jäsenet Anneli Kentalan ja Elina Tuikan sekä
maakuntavaltuuston jäsenen Raimo Hentelän.
--Maakuntahallitus 17.11.2014 § 216
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaava käsiteltiin MRL 66 § mukaisessa viranomaisneuvottelussa 13.11.2014. Viranomaisneuvottelussa
käytiin läpi maakuntakaavan
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valmisteluaineistosta annetut lausunnot, muistutukset ja niiden huomioiminen sekä kaavaehdotukseen tarvittavat muutokset.
Ehdotuksessa olleen tv-alueen 272_701 Hilli poistamisella varmistetaan
Kokkolan kyläasutuksen laajenemisen mahdollisuudet ja tv-alueen
849_703 Toholampi itäinen rajaamisella varmistetaan Natura-alueelle
kohdistuvien vaikutusten huomioiminen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Muutoin kaavakartalle tehtävät tarkistukset ovat teknisiä. Nähtävillä olleen ehdotuksen tuulivoima-alueen poistumisen vuoksi ympäristöministeriön kaavaohjaus suosittelee kaavaehdotusta asetettavaksi uudelleen nähtäville (MRA § 32).
Viranomaisneuvottelussa tuli esille täydennys- ja tarkennustarpeita sekä
tehtyyn Natura-arviointiin että kaavaselostukseen liitteineen. Lisäksi
ympäristöministeriö suosittaa maisemaselvitystä täydennettäväksi laadullisella arvioinnilla tuulivoima-alueiden sijoittumisesta suhteessa arvokkaisiin maisema-alueisiin ja mahdollisen rakentamisen aiheuttamaan
maisemasuhteiden muutokseen. Muutostarpeista sovittiin työpalaveri
ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön kanssa 27.11.2014.
Muutettu kaavaehdotus sekä voimassa olevista vaihekaavoista koottu
yhdistelmäkartta on tarkoitus asettaa nähtäville MRL 65 § ja MRA 12 §
mukaisesti Keski-Pohjanmaan liiton virastoon ja jäsenkuntiin 19.1.–
17.2.2015 väliselle ajalle. Kuulutus julkaistaan OAS:ssa mainituissa sanomalehdissä ja nähtävillä olosta tiedotetaan Keski-Pohjanmaan liiton
kotisivuilla, josta keskeinen kaavamateriaali on saatavilla. Muutetusta
kaavaehdotuksesta lähetetään osallisille lausuntopyyntö.
Saadut lausunnot ja muistutukset on tarkoitus käsitellä helmi-maaliskuun
aikana siten, että niistä laaditaan tiivistelmät ja vastineet sekä järjestetään
MRL:n mukainen viranomaisneuvottelu maaliskuun lopussa. Ehdotuksen uudelleen nähtävillä olon jälkeen tavoitteena on viedä 4. vaihemaakuntakaava hyväksyttäväksi kevään 2015 valtuustoon.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää asettaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville 19.1.–
17.2.2015 väliselle ajalle ja pyytää muutetusta kaavaehdotuksesta
lausunnot.
2. antaa maakuntavaltuustolle tiedon 4. vaihemaakuntakaavan etenemisestä ja jatkovalmistelun aikataulusta.
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Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Maakuntavaltuusto 26.11.2014 § 9
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus antaa maakuntavaltuustolle tiedon 4. vaihemaakuntakaavan etenemisestä ja jatkovalmistelun aikataulusta.
Päätös:
Valtuusto merkitsi 4. vaihemaakuntakaavan etenemisen ja jatkovalmistelun aikataulun tiedoksi.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntavaltuuston pöytäkirja

Maakuntahallitus 5/2014
Maakuntahallitus 6/2014
Maakuntahallitus 11/2014
Maakuntavaltuusto 2/2014

19.5.2014 § 52
16.6.2014 § 167
17.11.2014/§ 217
26.11.2014/§ 10

10 §

44

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 5. VAIHEEN LAATIMINEN

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 52
KAUPALLISEN PALVELURAKENTEEN SELVITYS
MAAKUNTAKAAVAN AJANTASAISTAMISTA VARTEN
Keski-Pohjanmaalla kaupallinen palvelurakenne on päivitetty 3. vaihemaakuntakaavassa sen hetkisten tarpeiden mukaisesti vaiheessa, jolloin
MRL:in valmisteltiin vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevaa lakimuutosta. Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä
ennen lakiuudistuksen 15.4.2011 voimaantuloa, joten uudistuneen lain
erityisiä sisältövaatimuksia (MRL 71 b §) ei ole sovellettu kaavan vahvistamisessa. Uusien sisältövaatimusten mukaan maakuntakaavassa tulee
esittää merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon
alaraja sekä vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus riittävällä
tarkkuudella.
Paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa rinnastetaan lain tarkoittamiin
vähittäiskaupan suuryksiköihin, eli yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruisiin
vähittäiskaupan myymälöihin (MRL 71 a §), neljän vuoden siirtymäsäännöksen täytyttyä. Näin ollen vähittäiskaupan suuryksiköihin luetaan
kaikki hypermarketit, hypermarketkeskukset, suuret supermarketit ja tavaratalot sekä kauppakeskukset, joiden lisäksi 16.4.2015 alkaen myös
suuret erikoiskaupan yksiköt (esim. auto- ja rautakauppa). Lisäksi vähittäiskaupan myymäläkeskittymiin sovelletaan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia erityisiä säännöksiä silloinkin, kun yksittäisen myymälän
koko ei ylitä 2 000 k-m2, mutta keskittymä on vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijoituspaikka on keskustaalue ja muille alueille niitä voidaan osoittaa vain kaupan laadulla perusteltuna, jolloin sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on osoitettava maakuntakaavassa (MRL 71 c §). Keski-Pohjanmaan maakuntakaava vaatii tältä
osin ajantasaistamista.
Keski-Pohjanmaalla on tehty kaupallisen palvelurakenteen selvitykset
vuosina 2002 ja 2008. Kaupan kaavoituksen ajantasaistamiseksi on tarpeen päivittää kaupallisen palvelurakenteen selvitystä sekä mitoituslaskelmaa. Samanaikaisesti Kokkolan kaupungilla on tarve kaupallisen palvelurakenteen selvittämiseen kuntakaavoitukseen.
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Kaupallisen palvelurakenteen selvitys käynnistetään tarkemman suunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti. Tähän liittyy Kokkolan
kaupungin ja Keski-Pohjanmaan liiton neuvottelussa oleva kaavoitusasiantuntijan palvelusopimus, jolla varmistetaan kaavoituksen
eteneminen kaupan vaihekaavan ja maakuntakaavan kokonaismerkintöjen osalta.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää käynnistää kaupallisen palveluverkon selvityksen valmistelun maakuntakaavan ajantasaistamista varten.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 16.6.2014 § 167
KESKI-POHJANMAAN VAIHEMAAKUNTAKAAVOITUS
Keski-Pohjanmaan liitossa on laadittu maakuntakaavoitusta vaiheittain.
Maakuntakaavoitusta on ohjannut maakuntakaavoituksen neuvottelukunta, jossa jäseninä ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan kunnat, edunvalvontakunnat sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat. Vuodesta 2013 maakuntakaavoitusta on neuvottelukuntaa aktiivisemmin seurannut Keski-Pohjanmaan alueidenkäytön työryhmä MALLI, jossa on
edustus Keski-Pohjanmaan maakunnan kunnista.
Kunnat, joiden aluetta yleispiirteinen maakuntakaavoitus koskee, ovat
maakuntakaavoituksessa keskeinen osapuoli ja yhteistyötaho. Ennen seuraavan vaiheen maakuntakaavoituksen sisällön määrittämistä haluamme
laaja-alaisesti varmistaa kuntien kaavoituksellisten tarpeiden esille tulemisen maakuntakaavan kehitystyössä ja pyydämme kuntia ottamaan kantaa etenemisestä.
Keski-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö:
Jakelu: Halsuan kunta, Kannuksen kaupunki, Kaustisen kunta, Kokkolan
kaupunki, Lestijärven kunta, Perhon kunta, Toholammin kunta ja Vetelin
kunta.
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Keski-Pohjanmaan liitto pyytää maakunnan kunnilta lausuntoa maakuntakaavoituksen etenemisestä ja lähitulevaisuuden seudullisista kaavoitustarpeista. Valmistelemme Keski-Pohjanmaalle 4. vaihemaakuntakaavaa,
jolla tullaan ohjaamaan seudullisesti merkittävän tuulivoimarakentamisen sijoittumista. Kaava on tulossa ehdotuksena nähtäville elosyyskuussa 2014 ja sen on tarkoitus valmistua maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2014.
Maakunnan liiton tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 19
§:n mukaan maakunnan suunnittelu. Maakunnan suunnittelun tehtävistä
säädetään MRL 25 §:ssä seuraavasti: Maakunnan suunnitteluun kuuluvat
maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Maakunnan suunnittelussa
otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet ja sovitetaan ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden
kanssa. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten, maakunnallisten tai seudullisten tavoitteiden kannalta on tarpeen.
Keski-Pohjanmaan liitossa on vastikään hyväksytty maakuntastrategia,
joka kattaa maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 sekä maakuntaohjelman vuosille 2014–2017. Maakuntakaavoitus on hoidettu vaihemaakuntakaavoittain siten, että voimassa oleva maakuntakaava koostuu 1–3 vaihemaakuntakaavoista, joita 4. vaihemaakuntakaava tulee vahvistuessaan
täydentämään. Maakunnan liiton tulee MRL 27 §:n mukaan huolehtia
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaavan sisältövaatimuksista säädetään MRL 28 §:ssä seuraavasti: Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava
huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityistarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntaan rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Luonnonsuojelulain (LsL) 7, 77 ja 32 §:issä tarkoitetut päätökset tulee olla ohjeena kaavan laadinnassa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 1) maakunnan
tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 2) alueiden
käytön ekologiseen kestävyyteen, 3) ympäristön ja talouden kannalta
kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin, 4) vesi- ja maaainesvarojen kestävään käyttöön, 5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, 6) maiseman, luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä 7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen niissä
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määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää.
4. vaihemaakuntakaavan valmistelun etenemisen myötä maakuntakaavoitusta seuraavassa alueidenkäytön työryhmässä (MALLI) on alustavasti keskusteltu tulevista maakunnallisista kaavoitustarpeista tulevien vaihekaavojen osalta. Keski-Pohjanmaalla 4. vaihemaakuntakaavan vahvistumisen myötä VAT:ien, LsL:n ja MRL:n erityisten maakuntakaavan sisältövaatimusten tavoitteet tulee käsitellyksi maakuntakaavassa. Maakuntakaavan ajan tasalla pitämisen sekä maakunnan kehittymisen jatkuva mahdollistaminen edellyttävät päivitystä kaavan sisältöjen osilta.
Kiireisimpänä tarpeena esille ovat nousseet vahvistetun maakuntakaavan
valmistelun jälkeisen lakimuutoksen MRL 9 a luvun vähittäiskauppaa
koskevien erityisten säännösten huomioiminen ja siinä erityisesti paljon
tilaa vaativan kaupan siirtyminen 16.4.2015 MRL:n vähittäiskaupan
suuryksiköiden ohjauksen piiriin. Toisena kiireellisenä esille nousseena
tarpeena on aktivoituvan kaivostoiminnan suunnitelman mukaisten louhosalueiden huomiointi maakuntakaavassa. Muita tarpeita on nähty ainakin liikenteellisten kehittämisperiaatemerkintöjen, maisema- ja kulttuurihistorian ja soiden monikäytön osilta.
Kaupan kaavoitukseen liittyvän selvityksen valmistelun käynnistämisestä on maakuntahallituksen päätös, mutta maakuntakaavan
vaiheistamisen tarpeista haluamme kuulla maakunnan kuntien kaavoituksen näkökulman ennen seuraavan vaihekaavan tai vaihekaavojen
käynnistämistä. Alustava näkemyksemme on, että syksyllä voisimme
käynnistää samanaikaisesti kaksi vaihemaakuntakaavaa, joista 5. vaihemaakuntakaava käsittelisi kauppaa ja kaivostoimintaa ja 6. vaihemaakuntakaava liikennettä ja kulttuuria. Näistä 5. vaihemaakuntakaava
etenisi tiiviimmällä aikataululla tavoitteena valmistua maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2015 kuluessa, minkä jälkeen vaihemaakuntakaava viedään ympäristöministeriöön vahvistettavaksi sisällön ja lainmukaisuuden arviointiin.
Pyydämme toimittamaan ajankohtaisia ajatuksenne ja näkemyksiä Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen kehittämisestä 5. syyskuuta 2014
mennessä osoitteella Keski-Pohjanmaan liitto, Alueidenkäyttö, Rantakatu 14, 67100 Kokkola tai sähköisesti kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puh. 040 168 1490,
sähköposti janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy laaditun lausuntopyynnön ja merkitsee maakuntakaavoituksen etenemisen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 17.11.2014 § 217
Keski-Pohjanmaan liitto on aloittanut 5. vaihemaakuntakaavan valmistelun. Maakunnan kunnista Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi ja Perho kertoivat oman näkemyksensä maakuntakaavoituksen lähitulevaisuuden tarpeista eikä edellä kuvattujen lisäksi ilmennyt uutta.
Maakuntakaavoitus on edennyt 1. vaiheessa tehdyn ohjelmoinnin mukaisesti ja se toteutetaan vaihekaavoituksena. Vahvistetut vaihekaavat muodostavat yhdessä kokonaismaakuntakaavan. Valmisteilla olevat vaihemaakuntakaavat täydentävät tai päivittävät maakuntakaavaa.
Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä
24.10.2003) on käsitelty seuraavat aihepiirit:
- maakunnan keskeiset kehittämisen kohdealueet,
tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen
edellyttämät maankäyttövaraukset ilman kaupan suuryksiköitä,
ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja
teknisen huollon järjestelyt tuulivoimaloita lukuun ottamatta,
luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät pohja- ja
pintavesialueet turvetuotantoa ja maa-aineksia lukuun ottamatta,
alueiden käytön ekologisen kestävyyden turvaavat suojelu- ja Natura 2000 -alueet sekä
maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet.
Maakuntakaavan 2. vaihekaavassa (vahvistettu valtioneuvostossa
29.11.2007) on käsitelty:
soiden monikäyttö,
tuulivoimatuotanto merialueilla,
kaupan palveluverkko ja
muinaismuistot sekä maisema- ja kulttuurikohteet (päivitys).
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Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä
8.2.2012) on käsitelty:
kaupan palveluverkkoa ja
maa-ainesten ottoa koskevat aluevaraukset.
Lisäksi tarkistettiin 1. ja 2. vaihemaakuntakaavojen osalta:
yhdyskuntarakennetta,
virkistysalueita,
luonnon monimuotoisuuden vaalimista koskevia aluevarauksia ja
kehittämisperiaatemerkintöjä.
Valmisteilla oleva maakuntakaavan 4. vaihekaava käsittelee manneralueen tuulivoiman sijoittumista ja ohjaamista Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella sekä päivittää maisema- ja kulttuurikohteet (2. vaihemaakuntakaava) vastaamaan voimassa olevia valtakunnallisia inventointeja.
4. vaihemaakuntakaava on etenemässä ehdotusvaiheen jälkeen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja ympäristöministeriöön vahvistuskäsittelyyn.
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan keskeinen aihepiiri on
kaupan palveluverkon mitoitus
Lisäksi kaavassa tullaan tarkastelemaan läheisesti palveluverkkoon liittyvien aluerakenteen ja liikenteen merkintöjen ajanmukaisuutta.
5. vaihemaakuntakaava valmistellaan maakunnan liiton omana työnä
konsultilta tilattavaa mitoitusselvitystä lukuun ottamatta. KeskiPohjanmaan liitto ja Kokkolan kaupunki kilpailuttivat yhteisenä laadittavan kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen. Tarjouksen toimittivat
FCG Finnish Consulting Group Oy, Ramboll Finland Oy ja WSP Finland Oy. Tarjousten vertailun perusteella Keski-Pohjanmaan ja Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen laatijaksi valittiin FCG
Finnish Consulting Group Oy kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena. Tarjouksen mukainen aikataulu mitoitusselvitykselle on maaliskuussa 2015.
Valitussa tarjouksessa kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 21 000 euroa (alv 0 %), josta KeskiPohjanmaan liiton osuus on 50 %. Kokonaiskustannukset sisältävät henkilötyön (180 h, 18 500 euroa), kulut (500 euroa) ja erikseen sovittavien
maksullisten lähtöaineistojen arvioidun hankintakustannuksen (2000 euroa).
Kauppaa käsittelevä sekä aluerakennetta ja liikennettä päivittävä 5. vaihemaakuntakaava valmistuu alustavan aikataulun mukaan vuonna 2016.
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Toteutuksen sisällöstä sovitaan vielä tarkemmin alueidenkäytön työryhmä MALLIn ja ympäristöhallinnon kanssa käytävissä keskusteluissa jo
ennen kaavan vireille tuloa.
5. vaihekaava on tarkoituksenmukaista pitää resursointiin nähden sisällöltään kapea-alaisena. Tarvittaessa muita ajankohtaisia maakuntakaavan
päivityksiä on mahdollista käynnistää myöhemmin rinnakkain tämän
vaihekaavan kanssa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy kaupan mitoitusselvityksestä tehdyn kilpailutuksen ja tarjouksen, josta Keski-Pohjanmaan liiton osuus on noin 10 500 euroa
(alv 0 %).
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se valtuuttaa maakunnan liiton aloittamaan Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan laatimisen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 26.11.2014 § 10
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valtuuttaa maakunnan liiton aloittamaan Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan laatimisen.
Päätös:
Valtuusto valtuutti maakunnan liiton aloittamaan Keski-Pohjanmaan 5.
vaihemaakuntakaavan laatimisen.
---
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TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017

Maakuntahallitus 10.11.2014 § 211
Kuntalain 65. pykälän mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymissä noudatetaan samoja säännöksiä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan tai kuntayhtymän
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on
laadittava siten, että edellytykset kunnan tai kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa.
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 19 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 21 §:n mukaan maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymälle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.
Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015-2017
taloussuunnitelma noudattaa rakenteeltaan ja pääosin myös tavoitteiltaan
2014-2016 suunnitelmaa. Uutena näkökulmana on pyritty selkiyttämään
tavoiteasetantaa, tiivistämään esitystapaa sekä kytkemään talousarvioprosessin tavoitteet selkeämmin uuden maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteisiin ja rakennerahasto-ohjelmakauden
2014-2020 kehittämispainotuksiin.
Vuoden 2015 talousarvion tasapainotuksessa olennaista on ollut:
- Jäsenkuntaosuuksien kasvu edellisvuodesta on maltillinen + 1,2 %,
- Henkilöstöresurssit pidetään nykytasolla, jotta selvitään alueellisesta
kehittämistyöstä ja EU-ohjelmakauden toteutuksesta,
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Käynnistetään kaupan vaihekaavan päivitys, ja toteutetaan liikennejärjestelmä- ja alemman tieverkon selvitykset,
- Alueellisen viestinnän ja markkinoinnin sekä yhteistyön ja edunvalvonnan toteutukseen on oltava kohtuullinen resurssi,
- Liiton toimiston menovaraukset ovat tiukat,
- Talousarvio laaditaan alijäämäiseksi, koska taseessa on kertynyttä
ylijäämää ja jotta kuntaosuudet eivät kasva.
Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2015 talousarvion toimintatuotot ovat
yhteensä 1.527.950 euroa, jossa on laskua vuoden 2013 tilinpäätökseen
nähden -14,4 %. Toimintakulut puolestaan alenevat -12,6 %. Jäsenkuntaosuuksien kasvu vuoteen 2014 verrattuna on 1,2 %. Vuoden 2015 talousarvioesitykseen ei sisälly investointeja.
Suunnitelmakauden 2015-2017 yleiset päätavoitteet noudattavat pääosin
kauden 2014-2016 tavoitteita. Toimintaympäristön ja kansantalouden tilanteen ennakoidaan edelleen olevan haasteellinen, joten työllisyysasiat
ja elinkeinoelämän kasvumahdollisuudet sekä alueen osaamisen kilpailukyvyn turvaaminen ovat keskeisiä painotuksia. Keski-Pohjanmaa on
yhteistyön maakunta ja siksi tulee panostaa edunvalvonnalliseen yhteistyöhön niin Vaasan vaalipiirin maakuntien kuin Pohjois-Suomen maakuntien kesken. Hankeyhteistyö Ruotsiin tullee myös jatkossa vahvistumaan.
Suunnitelmakauden vuosina 2016-2017 tulee rakennerahastohankkeiden
hallinnointiin tarkoitettu ns. tekninen tuki alenemaan. Tämä tarkoittaa
liiton talouden kiristymistä ja mahdollisesti EU-hankehallinnon käytännön työn uudelleenorganisoimista muiden liittojen kanssa. Nämä ratkaisut kuitenkin ovat uuden hallituskauden asioita. Edelleen on avoinna
maakunnan kehittämisrahan säilyminen valtion talousarviossa, ja sen
poistuminen olisi selkeä heikennys maakunnille.
Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkunnille on jo toimitettu kuntaosuudet ennakkotietona vuodelle 2015. Talousarvio 2015 ja toimintasuunnitelma
2015-2015 käsitellään maakuntaliiton päätöksenteossa seuraavasti:
- Maakuntahallitus 10.11.2014: johtajan esityksen I-käsittely,
- Maakuntahallitus 17.11.2014: päätöskäsittely,
- Maakuntavaltuusto 26.11.2014: päätöskäsittely.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallintopäällikkö
Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus käy kokouksessa 10.11.2014 lähetekeskustelun maakuntajohtajan esityksestä vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 20152017 taloussuunnitelmaksi. Varsinainen päätöskäsittely on seuraavassa
kokouksessa 17.11.2014.
Päätös:
Maakuntahallitus keskusteli maakuntajohtajan esityksestä vuoden 2015
talousarvioksi ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaksi. Varsinainen
päätöskäsittely on seuraavassa kokouksessa 17.11.2014.
Maakuntahallitus 17.11.2014 § 218
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto
1. hyväksyy vuosien 2015-2017 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton
muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. Keskustelun yhteydessä ilmenneet tarkistukset suoritetaan liiton toimesta
--Maakuntavaltuusto 26.11.2014 § 11
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto
1. hyväksyy vuosien 2015-2017 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton
muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Päätös:
Valtuusto yksimielisesti hyväksyi hallituksen esityksen.
---
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MAASEUTUSTRATEGIA

Maakuntahallitus 10.11.2014 § 208
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti 21.5.2012 laatia uuden Maaseutustrategian vuosille 2014-2020. Maaseutustrategialuonnoksessa linjatut maakunnalliset maaseudun kehittämisen painopisteet ja tavoitteet
ohjasivat EU:n uuden ohjelmakauden 2014-2020 EMR, EAKR ja ESR
ohjelmien sekä Keski-Pohjanmaan Maakuntastrategian valmistelua.
Kesällä 2014 hyväksytyn Maakuntastrategian jälkeen on maaseutustrategialuonnos yhdenmukaistettu Maakuntastrategian ja EU-ohjelmien kanssa.
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2020 ”Maaseutua voi viedä” hakee menestystä maakunnalle:
- turvaamalla luonnonvara-alan innovaatioympäristön
- kasvattamalla luonnonvarojen jalostusastetta ja vientiä
- turvaamalla alemman tieverkon kunnon
- kouluttamalla riittävästi osaavaa työvoimaa
- parantamalla yritysten kilpailukykyä
- turvaamalla maaseudun palvelut.
Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi KeskiPohjanmaan maaseutustrategian 2020 ”Maaseutua voi viedä”.
Asian esittelyn aikana kokoukseen saapui kehittämisjohtaja Kaj Lyyski,
klo 9.55.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 26.11.2014 § 11
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi KeskiPohjanmaan maaseutustrategian 2020 ”Maaseutua voi viedä”.
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Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että käsittelyn aikana valtuutettu Hanna Cygnel teki muutosesityksiä turkistaloutta koskevaan osioon. Cygnelin esitystä ei kannatettu.
Päätös:
Valtuustolle yksimielisesti hyväksyi Keski-Pohjanmaan maaseutustrategian 2020 ”Maaseutua voi viedä”.
---
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MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA

Maakuntahallitus 25.8.2014 § 186
Hanne Ruotsalainen on ilmoittanut muuttavansa pois 1.8.2014 alkaen
Keski-Pohjanmaan alueelta eikä näin ollen voi toimia enää luottamustehtävässä Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen varajäsenenä.
Hanne Ruotsalainen (kesk) on Raimo Haapalehdon (kesk) henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto valitsee
Hanne Ruotsalaisen tilalle uuden varajäsenen kuluvalle maakuntahallituksen toimikaudelle 2013-2014. Toimikausi jatkuu maakuntavaltuuston
2015 kevätkokoukseen asti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
Maakuntavaltuusto 26.11.2014 § 13
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto valitsee
Hanne Ruotsalaisen tilalle uuden varajäsenen kuluvalle maakuntahallituksen toimikaudelle 2013-2014. Toimikausi jatkuu maakuntavaltuuston
2015 kevätkokoukseen asti.
Päätös:
Valtuusto yksimielisesti valitsi Hanne Ruotsalaisen tilalle maakuntahallitukseen varajäseneksi Helena Kinnusen Reisjärveltä kuluvalle maakuntahallituksen toimikaudelle 2013-2014. Toimikausi jatkuu maakuntavaltuuston 2015 kevätkokoukseen asti.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen on
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Maakuntakaavan osalta valitusviranomainen on
Ympäristöministeriö
PL 380
00131 HELSINKI
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan teh
- täväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
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
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 €.
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