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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme
Kokkola
Raimo Haapalehto
pöytäkirjantarkastaja

Anna Nurmi-Lehto
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 20.9.2017 alkaen.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 18.9.2017 § 78
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Haapalehdon ja Anna
Nurmi-Lehdon.
Päätös:
Hallitus totesi
1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (10/11)
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Haapalehdon ja Anna NurmiLehdon.
---
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MAAKUNTAHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

Maakuntahallitus 4.9.2017 § 72
Maakuntahallitus nimeää edustajat vuosiksi 2017-2018 seuraaviin
työryhmiin ja yhteistyöelimiin. Osa edustuksista on puheenjohtajistolla
tehtyjen sopimusten perusteella. Maakuntajohtajan päätöksellä tehdään
muutoin nimeämiset, jollei edellytetä hallituksen päätöstä.
1. Yhteistoiminta-alueen maakuntien työvaliokunta
- maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto
2. Pohjois-Suomen neuvottelukunta
- maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto ja varalle
maakuntahallituksen jäsenet
3. Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin yhtiökokousedustajat
(Kauko Ojala ja Jukka Ylikarjula)
4. Keski-Pohjanmaan korkeakouluneuvottelukunta
(Esa Kant, varalla Kajsa Kouvo ja Seppo Tastula, varalla Raimo
Haapalehto)
5. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta
(Terttu Korte, varalla Janne Jukkola)
6. Merenkurkun neuvoston hallitus
(Kajsa Kouvo varalla Jukka Ylikarjula)
7. Perämeren kaari/Bothnia Arc
(Jukka Ylikarjula, varalla Kauko Ojala)
8. KP-Cobra Invest Oy, yhtiökokousedustajat
(Kajsa Kouvo ja Esa Kant)
9. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan vesienhoidon
yhteistyöryhmä (Jouni Jyrinki, Sakari Typpö ja Teppo Rekilä)
10. Maakuntaohjelman toteuttamista varten perustettavat
kehittämisteemojen työryhmät/ vuodelle 2018
a. Osaaminen (kaksi edustajaa)
b. Kilpailukyky (kaksi edustajaa)
c. Saavutettavuus (kaksi edustajaa)
11. YTA-alueen kulttuurilautakuntien ja taidetoimikunnan
yhteiskokoukset (Anneli Kentala ja Elina Itäniemi)
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12. Biolaakson neuvottelukunta
(Jouni Jyrinki ja Anneli Kentala)
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. valitsee edustajansa seuraaviin toimielimiin ja työryhmiin
- Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin yhtiökokousedustajat
- Keski-Pohjanmaan korkeakouluneuvottelukunta
- Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta
- Merenkurkun neuvoston vuosikokousedustaja
- Perämeren kaari/Bothnia Arc vuosikokousedustajat
- KP-Cobra Invest Oy, yhtiökokousedustajat
- Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
vesienhoidon yhteistyöryhmä (Jouni Jyrinki, Sakari Typpö ja
Teppo Rekilä)
- Maakuntaohjelman toteuttamista varten perustettavat
kehittämisteemojen työryhmät/ vuodelle 2018
a. Osaaminen (kaksi edustajaa)
b. Kilpailukyky (kaksi edustajaa)
c. Saavutettavuus (kaksi edustajaa)
- YTA-alueen kulttuurilautakuntien ja taidetoimikunnan
yhteiskokoukset
- Biolaakson neuvottelukunta
- Kotiseutuliitto vuosikokousedustaja 2018
- Assembly of European Regions
2. toteaa, että maakuntahallituksen edustajat
a. yhteistoiminta-alueen maakuntien työvaliokunnassa ovat
maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto ja
b. Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa ovat maakuntavaltuuston ja
-hallituksen puheenjohtajisto ja varalle maakuntahallituksen
jäsenet.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti siirtää nimeämisen syyskuun toiseen
kokoukseen, 18.9.2017.
Maakuntahallitus 18.9.2017 § 79
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. valitsee edustajansa seuraaviin toimielimiin ja työryhmiin
- Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin yhtiökokousedustajat
(maakuntajohtaja ja hallituksen nimeämät 1-2 edustajaa)
- Keski-Pohjanmaan korkeakouluneuvottelukunta (hallituksen
nimeämät 2 edustajaa)
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Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta (sopimuksen
mukaan K-P maakuntahallitus nimeää 2 alue-edustajaa –
maakuntajohtajan ehdotus Terttu Korte ja maakuntahallituksen
keskuudestaan nimeämä 1 edustaja)
Merenkurkun neuvoston vuosikokousedustaja (Anne Sormunen ja
hallituksen nimeämä edustaja)
Perämeren kaari/Bothnia Arc vuosikokousedustajat (maakuntajohtaja
ja hallituksen nimeämät 1-2 edustajaa)
KP-Cobra Invest Oy, yhtiökokousedustajat (hallituksen nimeämät 23 edustajaa)
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan vesienhoidon
yhteistyöryhmä (Teppo Rekilä ja hallituksen nimeämät 1-2
edustajaa)
Maakuntaohjelman toteuttamista varten perustettavat
kehittämisteemojen työryhmät/ vuodelle 2018
a. Osaaminen (kaksi hallituksen nimeämää edustajaa)
b. Kilpailukyky (kaksi hallituksen nimeämää edustajaa)
c. Saavutettavuus (kaksi hallituksen nimeämää edustajaa)
YTA-alueen kulttuurilautakuntien ja taidetoimikunnan
yhteiskokoukset (Anne Sormunen ja hallituksen nimeämät 1-2
edustajaa)
Biolaakson neuvottelukunta (Teppo Rekilä, maakuntajohtaja ja
hallituksen nimeämät 1-3 edustajaa)
Kotiseutuliitto vuosikokousedustajat (Anne Sormunen ja hallituksen
nimeämät 1-2 edustajaa)
Assembly of European Regions vuosikokousedustajat (Anne
Sormunen tai maakuntajohtaja voi osallistua viran puolesta ja
hallitus nimeää keskuudestaan 1 edustajan)
Yhteistoiminta-alueen eli Vaasan vaalipiirin maakuntien
työvaliokunta (hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston lisäksi
varalla hallituksen nimeämät edustajat)
Pohjois-Suomen neuvottelukunta (hallituksen ja valtuuston
puheenjohtajiston lisäksi varalla hallituksen nimeämät edustajat)

Päätös:
Hallitus yksimielisesti valitsi edustajansa seuraaviin toimielimiin ja
työryhmiin vuosille 2017-2019
Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin yhtiökokousedustajat;
Antti Mäkelä, Johanna Paloranta ja Jukka Ylikarjula
Keski-Pohjanmaan korkeakouluneuvottelukunta;
Raimo Hentelä, varalle Pekka Leppälä
Johanna Paloranta, varalle Ulla-Riitta Harju
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Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta;
Terttu Korte, varalle Anna Nurmi-Lehto
Raimo Haapalehto, varalle Raimo Hentelä
Merenkurkun neuvoston vuosikokousedustat;
Marlen Timonen, varalla Anna Nurmi-Lehto
Anne Sormunen
Perämeren kaari/Bothnia Arc vuosikokousedustajat;
Mauri Salo, varalla Marlen Timonen
Jukka Ylikarjula, varalla Janna Räisänen
KP-Cobra Invest Oy, yhtiökokousedustajat;
Anna Nurmi-Lehto, Arto Pihlajamaa ja Seppo Tastula
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan vesienhoidon
yhteistyöryhmä;
Raimo Haapalehto, Mauri Salo ja
Teppo Rekilä
Maakuntaohjelman toteuttamista varten perustettavat
kehittämisteemojen työryhmät/ vuodelle 2018
Osaaminen
Esa Kant, Raimo Haapalehto ja Ulla-Riitta Harju
Kilpailukyky
Anna Nurmi-Lehto, Raimo Hentelä ja Mauri Salo
Saavutettavuus
Seppo Tastula, Antti Hietaniemi ja Pekka Leppälä
YTA-alueen kulttuurilautakuntien ja taidetoimikunnan yhteiskokoukset;
Minna Lankinen ja Pentti Haimakainen
Anne Sormunen
Biolaakson neuvottelukunta;
Raimo Hentelä, Antti Hietaniemi ja Raimo Haapalehto
Teppo Rekilä ja Jukka Ylikarjula
Kotiseutuliitto vuosikokousedustajat;
Seppo Tastula ja Arto Pihlajamaa
Anne Sormunen
Assembly of European Regions vuosikokousedustajat;
Anna Nurmi-Lehto, varalla Johanna Paloranta,
Anne Sormunen, varalla Jukka Ylikarjula
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Yhteistoiminta-alueen eli Vaasan vaalipiirin maakuntien työvaliokunta;
hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot,
Marlen Timonen ja Mauri Salo
Pohjois-Suomen neuvottelukunta;
hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot,
Marlen Timonen ja Mauri Salo
---
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2017-2021

Maakuntahallitus 4.9.2017 § 73
Ohjelmakaudelle 2014-2020 nimettävästä maakunnan yhteistyöryhmästä ja
sen sihteeristöstä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014 § 24-28).
Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja
sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien
ohjelmien toimeenpanon yhteensovitusta varten maakunnan
yhteistyöryhmä.
Yhteistyöryhmän jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi.
Maakunnan yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuna
1) alueen kunnat ja maakunnan liitto
2) ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
3) alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja
tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä.
Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus. Maakuntahallitus nimeää myös
yhteistyöryhmän puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa tarkoitettu
luottamushenkilö, sekä yhteistyöryhmässä olevien tahojen ehdotuksesta
kolme varapuheenjohtajaa, joiden tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä.
Yhteistyöryhmä nimeää itselleen sihteeristön siten, että tukea myöntävät
viranomaiset ovat siinä tasapuolisesti edustettuina. Sihteeristön tehtävänä
on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja
täytäntöönpanotehtävät.
Maakunnan yhteistyöryhmään on pyydetty edustus seuraavilta tahoilta:
Alueen kunnat ja maakunnan liitto
Kokkolan kaupunki
Kannuksen kaupunki
Kaustisen seutukunta
Keski-Pohjanmaan liitto

2 edustajaa
1 edustaja
2 edustajaa
2 edustajaa

Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
ELY:t yhteensä
Tekes
AVI
TE-toimisto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

4 edustajaa
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
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Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
MTK Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaan kauppakamari
SAK
AKAVA
STTK

1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja

Koulutus- ja kehittämistoimijat
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Geologian tutkimuskeskus GTK
Luonnonvarakeskus Luke

1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja

Maakunnan yhteistyöryhmässä on lisäksi läsnäolo-oikeus sihteeristön
puheenjohtajistolla, maakuntahallituksen puheenjohtajalla ja
maakuntajohtajalla.
Pyydetyiltä tahoilta saadut jäsenyysesitykset:
Varsinainen jäsen
Varajäsen

Alueen kunnat ja maakuntaliitto
Kokkolan kaupunki (2)
Mattila Stina
Isosaari Piia

Järvenpää Jussi
Weizman Ben

Kannuksen kaupunki (1)
Kaustisen seutukunta (2)
Alpia Arto
Ahonen Esko
Jylhä Petri
Hillukkala Jukka
Keski-Pohjanmaan liitto (2)
Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
Keski-Suomen ELY-keskus
Muotio Marko
Kytösaari Jouni
Pohjanmaan ELY-keskus
Kaski Kaj
Uusimäki Minna
Hermans Harriet
Wacklin Sirkku
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Rantala Aulis
Östergård Anders
Pohjanmaan ELY/Team Finland palvelut
Saksa Tom
Kojola Vesa
Länsi-Suomen aluehallintovirasto, AVI
Varhama Harri
Lindell Tove
Pohjanmaan TE-toimisto
Riihimäki Helvi
Löfberg Mats
Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä
ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Järkkälä Mervi
Hankisalo Kimmo
MTK Keski-Pohjanmaa
Jyrinki Jouni

Haavisto Lea

Pohjanmaan kauppakamari
Erkkilä Paula
Häkkinen Juha
SAK
Partanen Petri

Saarinen Vesa

AKAVA
Saari Esa

Vähämäki Sari-Kaarina

STTK
Kosonen Jaakko

Panula Kirsi

Kansalaisjärjestöt
Pysyviksi asiantuntijaedustajiksi nimetään aluevaikutusorganisaatioiden
edustus kiertävällä periaatteella
Koulutus- ja kehittämistoimijat
Geologian tutkimuskeskus
Valpola Samu
Lahtinen Hannu
Luonnonvarakeskus Luke
Kauppi Jutta
Paavilainen Leena

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Risikko Tanja
Jokela Anne
Centria-ammattikorkeakoulu
Elfving Jennie
Martinkauppi Vesa
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Matintalo Jarmo
Lundell Harri
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat
Leader-ryhmät
Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) nimeää Keski-Pohjanmaan liiton edustajat (2 varsinaista ja 2
varaedustajaa) yhteistyöryhmään ajalle 2017-2018
2) nimeää maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon edellä esitetyn
mukaisena ajalle 2017-2021,
3) nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla
kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö
4) toteaa, että yhteistyöryhmän varapuheenjohtajat (3) nimetään sitten,
kun yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot (kunta, valtio,
elinkeino- ja työmarkkinaosapuolet) ovat esityksensä
varapuheenjohtajista tehneet
5) hyväksyy, että maakunnan yhteistyöryhmässä on lisäksi läsnäolooikeus sihteeristön puheenjohtajalla, maakuntahallituksen
puheenjohtajalla ja maakuntajohtajalla ja
6) valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään yhteistyöryhmän
kokoonpanoon esitettävät jäsenmuutokset viranhaltijapäätöksenä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti siirtää nimeämisen syyskuun toiseen
kokoukseen, 18.9.2017.
--Maakuntahallitus 18.9.2017 § 80
Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. nimeää Keski-Pohjanmaan liiton edustajat (2 varsinaista ja 2
varaedustajaa) yhteistyöryhmään ajalle 2017-2018
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2. nimeää maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon edellä esitetyn
mukaisena ajalle 2017-2021,
3. nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla
kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö,
4. toteaa, että yhteistyöryhmän varapuheenjohtajat (3) nimetään sitten,
kun yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot (kunta, valtio,
elinkeino- ja työmarkkinaosapuolet) ovat esityksensä
varapuheenjohtajista tehneet,
5. hyväksyy, että maakunnan yhteistyöryhmässä on lisäksi läsnäolooikeus sihteeristön puheenjohtajalla, maakuntahallituksen
puheenjohtajalla ja maakuntajohtajalla,
6. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään yhteistyöryhmän
kokoonpanoon esitettävät jäsenmuutokset viranhaltijapäätöksenä.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti
1. nimesi Keski-Pohjanmaan liiton edustajiksi yhteistyöryhmään ajalle
2017-2018;
Johanna Paloranta, varalle Seppo Tastula
Arto Pihlajamaa, varalle Ulla-Riitta Harju
2. nimesi maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon edellä esitetyn
mukaisena ajalle 2017-2021. Puuttuvien esitysten osalta nimeämiset
käsitellään seuraavassa maakuntahallituksessa.
3. nimesi yhteistyöryhmälle puheenjohtajaksi Johanna Palorannan,
4. totesi, että yhteistyöryhmän varapuheenjohtajat (3) nimetään sitten,
kun yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot (kunta, valtio,
elinkeino- ja työmarkkinaosapuolet) ovat esityksensä
varapuheenjohtajista tehneet. Yhteistyöryhmä nimeää kokouksessaan
varapuheenjohtajat.
5. hyväksyi, että maakunnan yhteistyöryhmässä on lisäksi läsnäolooikeus sihteeristön puheenjohtajalla, maakuntahallituksen
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä maakuntajohtajalla,
6. valtuutti maakuntajohtajan tekemään yhteistyöryhmän
kokoonpanoon esitettävät jäsenmuutokset viranhaltijapäätöksenä.
--Aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisänen saapui kokoukseen päätöksen
teon jälkeen klo 10.00.
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MAAKUNTAUUDISTUKSEN JATKETUN ESIVALMISTELUVAIHEEN
ORGANISOINTI/OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Maakuntahallitus 4.9.2017 § 75
Heinäkuun 2017 alussa Sipilän hallitus päätti siirtää uudistuksen
toimeenpanoa vuodella eteenpäin siten, että uudet maakunnat
perustetaan 1.1.2020 lukien ja lait tulevat voimaan 1.6.2018 lukien.
Maakuntavaalit käydään 28.10.2018 ja uudet valtuustot aloittavat
1.1.2019.
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä
hyväksyi kokouksessaan 26.8.2017 uuden valmistelurakenteen
kesäkuuhun 2018 saakka. Aiemmin asetettu väliaikaishallinnon
toimielin ja nimetyt muutosjohtajat muodostavat valmistelun
johtoryhmän. Poliittisen uuden ohjausryhmän muodostavat puolueiden
nimeämät edustajat ja asiantuntijoina toimivat kunnanjohtajat,
muutosjohtaja ja maakuntajohtaja. Työvaliokuntana ohjausryhmän alle
toimii puheenjohtajisto, jossa ovat uuden ohjausryhmän pj:t sekä K-P
liiton ja Soiten hallituksen ja valtuuston pj:t. Työvaliokunnan
asiantuntijoina ovat muutosjohtaja Luoma ja maakuntajohtaja Ylikarjula.
Virkavalmistelun alatyöryhmän jatkavat pääosin entisinä.
Keski-Pohjanmaan liiton ja maakuntahallituksen sekä maakuntajohtajan
tehtävänä on toimia esivalmisteluvaiheessa hallinnollisena
viranomaisena valtion suuntaan. Maakuntaliiton kautta kanavoidaan
mm. valtiolta saatavat kehittämisavustukset ja liiton tulee hoitaa
viranomaisilmoitukset.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus vahvistaa Keski-Pohjanmaan jatketun
esivalmisteluvaiheen organisaation siten, että puolueiden sopimuksen
mukaisesti ohjausryhmän nimet vahvistetaan maakuntajohtajan
täytäntöönpanopäätöksellä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti vahvisti Keski-Pohjanmaan jatketun
esivalmisteluvaiheen organisaation. Ohjausryhmän kokoonpano
nimetään seuraavassa hallituksen kokouksessa, 18.9.2017, puolueitten
esityksen pohjalta.
--Maakuntahallitus 18.9.2017 § 81
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus vahvistaa Keski-Pohjanmaan jatketun
esivalmisteluvaiheen ohjausryhmän nimeämisen kokouksessa esiteltävän
puolueiden sopiman nimilistan mukaisesti.
Lisäksi maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa esiteltävän
maakuntavalmistelun tilannekatsauksen sekä maakuntauudistuksen
1.11.2017 Keski-Pohjanmaan tilaisuuden ja ministerivierailun ohjelman.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti
1. vahvisti Keski-Pohjanmaan jatketun esivalmisteluvaiheen ohjausryhmän,
jäseniä 59, miehiä 30 ja naisia 29
Nimi

Kunta

Reino Herlevi
Johanna Paloranta
Kauko Ojala
Matilda Raiskila
Mari Kerola
Piia Rautiola
Olli Joensuu
Jaakko Mäki-Petäjä
Antti Mäkelä
Jouni Koskinen
Katri Puumala
Erkki Lassila
Jussi Torppa
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Puolue
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kannus
Kannus
Kannus
Kaustinen
Kaustinen
Kaustinen
Veteli
Veteli

Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
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Ilkka Piispanen
Mika Ranta-Nilkku
Marja Tiala
Jukka-Pekka Tuikka
Mari-Liisa Haka
Jarmo Pollari
Timo Pärkkä
Maarit Hotakainen
Sarita Kirvesmäki
Antti Hietaniemi
Minerva Rannila
Emma Haapasaari
Raimo Hentelä
Tiina Isotalus
Esa Kant
Mauri Lahti
Marjo Salmi
Kristiina Teerikangas
Ari Huuki
Annika Timonen
Ulla-Riitta Harju
Mauri Peltokangas
Jari Mäkelä
Pekka Leppälä
Irene Yli-Kauppila
Päivi Pihlajakangas
Irma Kemppainen
Bjarne Kallis
Pekka Nurmi
Marjo Hukari
Sakari Typpö
Satu Kauppinen
Mauri Salo
Jukka Paananen
Pirkko Häli
Jaana Kallio
Anne Peltomaa
Hans Snellman
Stefan Anderson
Marlen Timonen
Camilla Wikman
Seppo Tastula
Kerttu Anttiroiko-Rauma
Pentti Untinen
Jenna Alaspää
Johanna Kuoppala
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Toholampi
Toholampi
Lestijärvi
Lestijärvi
Lestijärvi
Halsua
Halsua
Halsua
Perho
Perho
Perho
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kaustinen
Toholampi
Kaustinen
Veteli
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Veteli
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Perho
Lestijärvi
Kaustinen
Kokkola

Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
PS
PS
PS
PS
PS
PS
Kok
Kok
Kok
Kok
Kok
KD
KD
KD
KD
KD
RKP
RKP
RKP
RKP
Vas
Vas
Vas
Vihreät
Vihreät
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2. nimesi puheenjohtajaksi Mari Kerolan, I varapuheenjohtajaksi Esa
Kantin ja II varapuheenjohtajaksi Reino Herlevin,
3. merkitsi tiedoksi maakuntavalmistelun tilannekatsauksen sekä
maakuntauudistuksen 1.11.2017 Keski-Pohjanmaan tilaisuuden ja
ministerivierailun ohjelman.
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMAN 2040 JA
MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 VALMISTELU

Maakuntahallitus 14.11.2016 § 100
Keski-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntastrategia pitää sisällään
maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 ja maakuntaohjelman vuosille
2014-2017. Vuoden 2017 aikana valmistellaan maakuntaohjelma
vuosille 2018-2021.
Uuden maakuntaohjelman valmistelutyön pohjaksi on tehty päättyvän
maakuntaohjelmakauden 2014-2017 arviointi yhteistyössä PohjoisSuomen muiden maakuntien (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
kanssa. Ulkopuolisella arvioitsijalla (MDI Consulting) teetetty arviointi
valmistui lokakuun 2016 lopussa. Laajan kyselyn ja pohja-aineiston
lisäksi on kussakin maakunnassa haastateltu alueellisia avainhenkilöitä,
sekä toteutettu työpaja kohdennetulle ryhmälle. Työssä arvioitiin,
minkälaisia vaikutuksia nykyisillä maakuntaohjelmilla on saatu
aikaiseksi, nostettiin esille tulevaisuuden haasteita ja kehittämistarpeita
sekä myös ravisteltiin maakuntia ”ulos poteroistaan” ja uuteen
ajatteluun.
Uuden maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu polkaistaan KeskiPohjanmaalla virallisesti käyntiin jo vuoden 2016 puolella
käynnistämällä OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja SOVA
prosessit. Tammikuussa 2017 tullaan järjestämään ensimmäinen
skenaariotyöpaja. TEM ohjeistaa maakuntaohjelman laadintaa
tarkemmin loppuvuodesta 2016. Hyvää pohjatyötä alueella on jo
meneillään mm. Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 työn kautta.
Uusi maakuntaohjelma tulee kytkeytymään osaksi uuden 2019 aloittavan
maakunnan maakuntastrategiaa.
Alueiden vahvuuksien analysointityöpaja
Myös työ- ja elinkeinoministeriö jalkautuu alueille järjestämällä
kussakin maakunnassa Alueiden vahvuuksien analysointityöpajat. KeskiPohjanmaan tilaisuus pidetään Centria ammattikorkeakoulun
auditoriossa keskiviikkona 30.11. klo 9.00-12.00. Alueen keskeiset
toimijat (maakuntahallitus mukaan lukien) on kutsuttu tilaisuuteen.
TEMin työpajakierroksen tavoitteena on kirkastaa maakunnan keskeiset
vahvuudet yritys- ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta, tunnistaa alueen
kannalta potentiaalisia ja hyödyntämättömiä vahvuuksia, tuottaa tietoa
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vahvuuksista suhteessa muihin alueisiin sekä kartoittaa
yhteistyömahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Saatua tietoa
hyödynnetään maakuntaohjelmaprosessissa.
Nykyisen maakuntaohjelman teemaryhmät kokoontuvat vielä vuoden
2016 aikana seuraavasti:
25.11. Toimiva K-P
28.11. Hyvinvoiva K-P
29.11. Maaseutu
2.12. Yrittävä K-P
7.12. Työllisyys
8.12 Osaava K-P
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski esitteli kokouksessa maakuntaohjelman
2014-2017 arvioinnin keskeiset tulokset.
Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Kaj. Lyyski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
--Maakuntahallitus 19.6.2017 § 55
Keski-Pohjanmaan liitto on päivittämässä vuonna 2014 hyväksyttyä
maakuntastrategiaa, joka on tehty maakunnan kehittämisen strategiseksi
asiakirjaksi. Maakuntastrategia on sisältänyt maakuntasuunnitelman
vuoteen 2030 saakka sekä maakuntasuunnitelmaa konkreettisemman,
maakunnan kehittämisen keskeisiä linjauksia ja tavoitteita sekä
hankkeita kuvaavan nelivuotisen maakuntaohjelman vuosille 2014 2017.
Nyt päivitetään maakuntasuunnitelma vuoteen 2040 sekä
maakuntaohjelma vuosille 2018-2021. Strategiaprosessissa noudatetaan
voimassa olevaa aluekehityslainsäädäntöä sekä TEM:n antamaa erillistä
ohjetta maakuntaohjelmien laadinnasta. Maakuntasuunnitelman ja ohjelman laatimisprosessia ohjaavat maakuntahallituksen vahvistama
lakisääteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä edellisen
maakuntaohjelman arvioinnista saadut tulokset ja kehittämissuositukset.
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Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman alueellinen
valmistelu käynnistyi sidosryhmille suunnatulla skenaariotyöpajalla
10.2.2017. Työpajan tuloksia työstettiin eteenpäin maaliskuussa
maakuntaohjelman työryhmissä, joissa hahmoteltiin maakuntaohjelman
päätavoitteet ja keskeiset teemat vuoteen 2021.
Skenaariotyöpajan tulokset ja maakuntaohjelman pääteemat olivat myös
työryhmien kommentoitavana MAPGETS-ympäristössä maaliskuun
ajan. Kehittämistavoitteita sekä visiota on tarkennettu huhtikuussa
teollisuuden ja yrityselämän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sekä
maakuntaohjelman työryhmien kokouksissa huhti-toukokuussa.
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021 rakentuu
kolmen kehittämisteeman (osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus)
sekä niitä läpileikkaavien teemojen (maaseutu, kansainvälisyys,
vetovoima) ympärille. Kattavana visiona on hyvinvoiva kasvun
maakunta, jota kohti kehittämistoimenpiteet suunnataan.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun rinnalla toteutetaan
SOVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia, joka valmistuu
samaan aikaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman kanssa. SOVAprosessia ohjaamaan on perustettu työryhmä, jossa on mukana
ympäristöviranomaisen edustaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos toimitetaan
vapaamuotoiselle kommenttikierrokselle MAKO-työryhmille ja
sidosryhmille maakuntahallituksen kokouksen jälkeen. Lain mukainen
kuulemis- ja lausuntokierros järjestetään syksyllä 2017, jonka jälkeen
maakuntasuunnitelma ja -ohjelma viedään maakuntahallituksen ja
maakuntavaltuuston käsittelyyn. Hyväksytty maakuntasuunnitelma ja ohjelma tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön joulukuussa 2017.
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman
valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman
2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen.
Hallituksen jäsen Raimo Haapalehto saapui asian käsittelyn aikana,
klo 9.35.
Päätös:
Hallitus merkitsi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun
tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja
maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen tiedoksi.
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Maakuntahallitus 18.9.2017
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman
2018-2021 valmistelu on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) aikataulun mukaisesti lausunto- ja viimeistelyvaiheeseen.
Kokouksessa käydään läpi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman
valmistelun tilannekatsaus. Laadittava maakuntasuunnitelma ja
maakuntaohjelma on myös osa tulevan maakunnan
suunnittelujärjestelmää. Maakuntaohjelmassa olennaista on määritellä
alueen kehittämisen tavoitelinjaukset yleisesti, ei hanketasolla.
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen on käynnistetty uuden
maakunnan maakuntastrategian valmistelu. Maakuntastrategia
hyväksytään vuoden 2019 loppuun mennessä uuden maakunnan
valtuustossa.
Lisätietoja antavat strategiapäällikkö Marita Mutka ja maakuntajohtaja
Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman
valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman
2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen.
Lisäksi maakuntahallitus merkitsee tiedoksi uuden maakunnan
maakuntastrategian valmisteluprosessin.
Päätös:
Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman
valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman
2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen sekä
uuden maakunnan maakuntastrategian valmisteluprosessin.
Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on yleisesti nähtävillä lausuntojen
antamista varten ajalla 18.9.-17.10.2017.
Maakuntahallitus antaa oman lausuntonsa lokakuun kokouksessa.
---
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TYÖSUOJELUTARKASTUS

Maakuntahallitus 18.9.2017 § 83
Hallitus päätti 4.9.2017 kokouksessaan käsitellä aluehallintoviraston
työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomusta seuraavassa kokouksessa
omana asiakohtana.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston/Työsuojelun vastuualue on
tehnyt työsuojelutarkastuksen Keski-Pohjanmaan liitossa 23.11.2015.
Työsuojeluviranomainen seuraa viranomaistoimintana työhyvinvoinnin
kehittymistä kaikissa työyhteisöissä. Keski-Pohjanmaan liitossa on
toteutettu v. 2016-2017 systemaattinen henkilöstön kehittämisohjelma ja
työtä jatketaan jatkuvana prosessina avoimuuden periaatteella.
Maakuntahallitukselle tiedoksi saatetussa 6.7.2017 lähetetyssä
tarkastuskertomuksessa todetaan, että työnantaja on noudattanut
työnantajalle annettuja velvoitteita. Kehittämistyötä on jatkettava
edelleen työhyvinvoinnin paranemiseksi ja huolehdittava, että
työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta seurataan jatkuvasti.
Työnantajan tulee lähettää työsuojeluviranomaisen tarkastajalle tiedoksi
vuonna 2018 tehtävän TIKKA-kyselyn tulokset.
Lisätietoja antavat työsuojeluvaltuutettu Janna Räisänen ja
työsuojelupäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko sekä
maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus keskustelee asiasta ja merkitsee selvityksen sekä
kehittämistoimenpiteet tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi selvityksen sekä tämän hetkiset kehittämistoimenpiteet
tiedoksi ja päätti, että hallitus seuraa niitä jatkossa säännöllisesti.
--Hallituksen jäsen Mauri Salo poistui kokouksesta asian käsittelyn
aikana, klo 11.40.
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SISÄISEN VALVONNAN OHJE/HALLINTOSÄÄNTÖ

Maakuntahallitus 18.9.2017 § 84
Keski-Pohjanmaan liiton sisäistä valvontaa koskeva ohjeistus on
päivitetty subdelegoinnin osalta marraskuussa 2014.
Maakuntavaltuuston hyväksymissä säännöissä suoraan määrättyjen
tehtävien lisäksi maakuntahallitus voi päätöksellään siirtää
hallintosäännössä saamaansa toimivaltaa maakuntajohtajalle tai muulle
viranhaltijalle. Sisäisen valvonnan hyväksymisen jälkeen tehtävät
siirtopäätökset merkitään luetteloon.
Ohjetta ei ole päivitetty 2017 tehdyn hallintosäännön uudistuksen
jälkeen.
Sisäisen valvonnan ohje 1.11.2014 alkaen subdelegoinnin osalta
seuraavasti:
Maakuntajohtaja voi tehdä
1. rahoituspäätöksiä alueiden kehittämisestä annetun lain ja asetuksen
tarkoittaman maakunnan kehittämisrahan, EU-rahan osalta yhteensä
enintään 50.000 euroon saakka
2. kielteisiä rahoituspäätöksiä sellaisista hankkeista, joiden
kokonaiskustannusarvio on enintään 75.000 euroa.
3. EU-hankkeiden rahoituspäätökset hyväksyy koko toteuttamisajalta
maakuntahallitus. Vuosittaiset jatkorahoitus- ja vahvistamispäätökset
tekee maakuntajohtaja kehittämisjohtajan esityksestä.
Maakuntajohtajan estyneenä ollessa jatko- ja vahvistamispäätökset
tekee maakuntahallitus.
4. päätöksiä maakunnan kehittämisrahan käytön valvontaan,
takaisinperintään ja lausuntoihin liittyvissä asioissa
5. hankintapäätöksiä korkeintaan 30 000 euroon saakka,
6. päätöksiä lyhytaikaisen, riskittömän sijoitustoiminnan osalta
Kehittämisjohtaja voi tehdä hankkeiden jatkoaika- ja kustannusarvion
muutospäätökset, joilla ei ole vaikutusta maakuntahallituksen
hyväksymien hankepäätösten sisältöön.
Suunnittelupäällikkö voi tehdä päätökset korjaaviin toimenpiteisiin
ryhtymisestä.
Hallintopäällikkö voi tehdä alueiden kehittämisestä annetun lain ja
asetuksen tarkoittamat maakunnankehittämisrahan, EU-rahan ja
vastinrahan maksatuspäätökset.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
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Maakuntajohtajan ehdotus
Hallitus päättää käynnistää sisäisen valvonnan ohjeen ja hallintosäännön
yhteistarkastelun ja tarvittaessa tarkistuksen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMINEN

Maakuntahallitus 25.8.2015 § 71
Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi KeskiPohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan 23.4.2015 § 7 ja se toimitettiin
ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Määräaikaan mennessä
ympäristöministeriöön saapui yksi valitus päätöksestä. Tapio Heikkilä
kiinteistöjen Onnela 074-402-0002-0131-9 ja Teerineva 074-404-00010030-B omistajana Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:n asianajaja
Sakari Niemelä asiamiehenä (jälj. valittaja) on toimittanut
ympäristöministeriölle valituksen Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuuston päätöstä 23.4.2015 § 7
koskien (jälj. valitus). Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut KeskiPohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan hyväksymispäätöstä koskevasta
valituksesta seuraavan vastineen:
Valituksen vaatimukset kohdistuvat 1) Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan kumoamiseen, 2) Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan Halsualle sijoittuvien Kannisto, Honkakangas A
ja Honkakangas B sekä Lestijärvelle sijoittuvien Lestijärvi 2 ja Lestijärvi
3 tuulivoima-alueita koskevien varausten kumoamiseen sekä 3)
vastaselitysvaiheessa esitettävän kuluerittelyn mukaisesti
muutoksenhausta aiheutuneiden kulujen korvaamiseen laillisine
korkoineen, mitä valittaja esittää Keski-Pohjanmaan liiton
maksettavaksi.
Valituksen yleisissä perusteluissa korostetaan 4. vaihemaakuntakaavassa
esitettyjen tuulivoima-alueiden tuotantotavoitteiden ylimitoitusta.
Ylimitoitusta perustellaan valituksessa virheellisellä tulkinnalla
maakunnallisista tavoitteista: ”Pohjanmaan maakuntasuunnitelman
(2030) mukaan tavoitteena on kattaa omassa maakunnassa tuotetulla
tuulivoimalla 50 % Keski-Pohjanmaalla kulutetusta sähköstä”. KeskiPohjanmaan maakuntavaltuuston 24.4.2014 hyväksymä KeskiPohjanmaan maakuntastrategia, johon 4. vaihemaakuntakaavan
tavoitteissa kaavaselostuksessa viitataan, asettaa lyhyen aikavälin
tavoitteena vuoteen 2017 tuottaa 50 % kulutetusta sähköstä oman
maakunnan tuulivoimalla. Tuulivoimatuotannon lisääminen
maakunnassa on maakuntaohjelman mukainen keino lisätä uusiutuvan
energian osuutta.
Tuulivoima-alueiden määrä ja koko on muotoutunut tehtyjen selvitysten
perusteella toisaalta vastaten kunnista esitettyyn aluevaraustarpeeseen ja
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toisaalta sovitettu yhteen asutuksen sekä luonnonympäristön ja
selvityksissä esille tulleiden erityisten luontoarvojen kanssa. Tällä
hetkellä neljällätoista seitsemästätoista alueesta on menossa
tuulivoimarakentamiseen tähtäävä hankevalmistelu eri vaiheissa, mutta
on mahdollista, että markkinavetoinen tuulivoimarakentaminen ei
kuitenkaan toteudu kaikilla 4. vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden
alue -osa-aluemerkinnällä osoitetuilla alueilla. Keski-Pohjanmaalla
maakuntakaavassa esitettyjen tuulivoima-alueiden ulkopuolella
pienempinä kokonaisuuksina etenee eri vaiheissa viisi erillistä
tuulivoimahanketta eli pääosa maakunnan tuulivoimarakentamisesta
sijoittuu maakuntakaavan valmistelussa selvitetyille alueille.
Valituksessa nähdään, että ”muut (kuin tuulivoimaa koskeva) VAT
tavoitteet vaarantuisivat (tuulivoima)tuotantotavoitteen ylimitoituksen
seurauksena ja kaava johtaisi maakuntakaavan tarkoituksen ja
sisältövaatimusten vastaisiin seurauksiin”. Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet on huomioitu suunnittelun lähtökohtana 4.
vaihemaakuntakaavan valmistelussa. Niin ollen maakuntakaavassa
osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet ja
tuulivoimarakentaminen on mahdollista sijoittaa keskitetysti useamman
voimalan yksiköihin selvitetyille alueille. Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaava on laadittu vahvistettujen, osaltaan VAT:ita
huomioivien, Keski-Pohjanmaan 1.–3. vaihemaakuntakaavojen jälkeen.
Maakuntakaavassa osoitetut alueet eivät ole ristiriidassa aikaisemmin
vahvistettujen maakuntakaavojen kanssa ja siten valituksessa esitettyä
VAT:iden vaarantumista ei tapahdu. Asiaa käsitellään
kaavaselostuksessa kohdassa 5.1. Kaavan suhde valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin.
Lisäksi valituksen yleisissä perusteluissa kaavan keskeisinä puutteina
esitetään ”kaavan vaikutusten puutteellinen hahmottaminen”, jonka
nähdään johtuvan ”selvitysten ja niistä johdettujen päätelmien
virheellisyydestä”. Keski-Pohjanmaan liitto on tuulivoima-alueiden
taustaselvityksenä toimineen Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
manneralueen tuulivoimaselvityksen tueksi kaavan valmistelun aikana
tehnyt ja teettänyt tuulivoima-aluekohtaisten vaikutustenarviointien
ohella tarkentavia maisematarkasteluja maisemarakenneselvityksen,
useampaan kertaan muuttuneen tilanteen myötä päivitettyjen
näkyvyysanalyysin ja maisemavaikutusten analyysin,
maisemavaikutusten arvioinnin sekä mallinnetut havainnekuvat,
erillisinä luontoselvityksinä linnustoselvityksen ja Natura2000 -alueille
kohdistuneen vaikutusten arvioinnin, jota myös tarkennettiin muutosten
myötä, sekä liikenteeseen liittyvinä selvityksinä
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erikoiskuljetusselvityksen ja tarkastelun Finavian lentoestealueista ja tasoista.
4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa on selvityksen taustatietona
pääsääntöisesti käytetty olemassa olevaa avointa ja maksullista tietoa,
jota on koottu YKR-paikkatietokannasta, Metsähallitukselta, RKTL:ltä
(vuoden 2015 alusta alkaen Luke), paikalliselta lintutieteelliseltä
yhdistykseltä KPLY, Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja
ympäristökeskukselta, Finavialta, puolustusvoimilta sekä
maanmittauslaitokselta. Erillisselvitysten kohdalla on tarvittaessa
jalkauduttu maastoon tuulivoima-alueille tai niiden tuntumaan
inventoimaan Halsualle maakuntakaavassa sijoittuvien luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden suoalueiden lajistoa sekä
valokuvattu näkyvyysmallinnuksessa suurimman maisemavaikutuksen
muutosalueiksi havaittuja kuvauspisteitä viidessä kohteessa
havainnekuvien laatimista varten. Yksittäisten tuulivoima-alueiden
kohdalla maakuntakaavan valmistelussa on myös mahdollisuuksien
mukaan hyödynnetty vertailutietona samanaikaisesti valmisteltujen
osayleiskaavojen linnustoseurannoilla ja maastoselvityksillä kerättyä
rekisteripohjaista aineistoa tarkentavaa tietoa.
Selvitykset on laadittu asiantuntemuksella ja niitä on tarkasteltu ristiin
usean eri maankäytön ammattikunnan edustajan kesken.
Erillisselvityksissä ja kaavaselostuksessa esitetään käytettävissä
olleeseen aineistoon tai menetelmiin liittyen selvitystyössä ilmenneitä
epävarmuustekijöitä. Mahdolliset virheellisyydet selvityksissä tai niistä
johdetuissa vaikutusten arvioinneissa olisivat tulleet esille kaavan
valmistelun kuluessa viranomaisyhteistyössä useissa neuvotteluissa ja
kaavoitukseen liittyvien lausuntomenettelyjen kautta. Selvityksiä on
tarpeen mukaan päivitetty ja täydennetty siten, että lopputuloksena on
saavutettu yhteisymmärrys kaavaratkaisun perusteista.
Maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta valittaja korostaa maakuntakaavan
tuulivoima-alueiden ”muille (maan)käyttömuodoille aiheuttamia
merkittäviä käyttörajoituksia” ja yksityiskohtaisemmalle kaavoitukselle
tavoitellun suunnitteluvaran vähäisyyttä. Keski-Pohjanmaan liitto ei
muistutuksen vastineessaan vastoin valituksessa esitettyä tulkintaa ole
pyrkinyt kiistämään maakuntakaavan ohjausvaikutusta. Vahvistettu
maakuntakaava on ohjeena kuntatason maankäytön suunnitelmia
tehtäessä ohjaten yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimista sekä muissa
toimenpiteissä alueidenkäytön järjestämiseksi. Edelleen kuitenkin
painotamme, että kaavamerkinnän selitteen mukaisesti
maakuntakaavassa tuulivoima-alueiden suunnittelua ohjaaviin
merkintöihin ei sisälly maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukaista
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ehdollista rakentamisrajoitusta. Maakuntakaavasta seuraava välitön
rakentamisrajoitus 33.1 §:ssä mainituille aluevarauksille ei niin ollen
koske tuulivoimaloiden osa-aluemerkinnällä osoitettuja alueita, joten
näille alueille lupa mahdolliselle rakentamiselle voidaan kunnissa
edelleen myöntää muiden rakennusluvan ehtojen täyttyessä.
Erityisominaisuutta kuvaavilla tuulivoimaloiden alue -osaaluemerkinnällä osoitetuilla alueilla pääkäyttötarkoitus voi edelleen olla
muu kuin tuulivoima. Maakuntakaavaa valmisteltaessa mahdollisten
päällekkäisten merkintöjen ristiriitaisuus on tutkittu ja osoitetut
tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat pääsääntöisesti maakuntakaavan
valkoiselle alueelle. Tuulivoimaloiden sijainti ja sijoittelu määrittyy
yksityiskohtaisen kaavoituksen aluekohtaisessa suunnittelussa
vaikutustenarviointien kautta. 4. vaihemaakuntakaavassa käytetty
tuulivoima-alueiden laskennallinen mitoitus on ollut väljä silmällä pitäen
jatkosuunnittelun mahdollisuutta sovittaa tuulivoimarakentaminen
maakuntakaavalla selvitettyihin kohteisiin maakuntakaavassa esitettyjä
keskeisiä ratkaisuja ja tavoitteita vaarantamatta. Yksityiskohtaisempi
kaavoitus huomioi maakuntakaavan ohella mm. maaston ominaisuudet,
kiinteistörajat sekä rakennettavaksi valittavan tuulivoimalan
ominaisuudet ja täsmentää maakuntakaavassa esitettyä ratkaisua.
Lisäksi valituksessa nähdään ”melu ja maisemavaikutusten sekä
ympäristöä pirstovan vaikutuksen johdosta” tuulivoima-alueiden
vaikuttavan ”olennaisella tavalla ympäröiviin luonnon olosuhteisiin ja
mm. haja-asutuksen tulevaan sijoittumiseen ja alueen retkeily-,
metsästys-, luontomatkailu- ym. käyttöön laajalti myös itse tuulivoimaalueiden ulkopuolella”. Tuulivoimaloiden meluvaikutukset mallinnetaan
ja arvioidaan voimassa olevilla menetelmillä ja kriteereillä
yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä, jolloin olemassa olevat
rakennukset ja suojelualueet vaikuttavat tuulivoimaloiden sijoittamiseen.
Samoin maisemavaikutukset kuvataan tuulivoimalakohtaisesti, kun niitä
maakuntakaavan valmistelussa on voitu arvioida vain suuntaa antavina
alueellisina ja alueiden yhteisvaikutuksina. Tuulivoima-alueiden
maisemalle aiheuttamat kokemusperäiset vaikutukset ovat subjektiivisia.
Tuulivoima-alueita, kuten edelleen jatkossa myös rakennettavia
tuulivoimapuistoja, on mahdollista vapaasti hyödyntää retkeily-,
marjastus-, metsästys- ym. vapaa-ajan käyttöön jokamiehenoikeuksien
mukaisesti.
Maakuntakaavaratkaisu ei perustu eri maankäyttömuotojen välille
osoitettuihin suojaetäisyyksiin/ puskurivyöhykkeisiin, vaan niitä on
käytetty suunnittelun lähtökohtana. Ratkaisu perustuu selvitysten
tuloksiin ja vaikutusarviointien kautta tehtyihin johtopäätöksiin.
Edelleen Keski-Pohjanmaan liitto korostaa sitä, että nämä arvioinnit
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eivät mahdollista tuulivoimarakentamista millään alueella vaan
kuntakaavoituksen tehtäväksi jää rakentamista ohjaavien kaavojen
vaikutusarviointien laatiminen sekä eri toimintojen välisten välimatkojen
määrittely. Totta on, että tuulivoima-alueen rakentuminen, samoin kuin
mikä tahansa maankäyttö, aiheuttaa rajoituksia muulle maankäytölle,
mutta maakuntakaava ei määritä alueiden tulevaa käyttöä vaan
mahdollistaa toimintoja alueelle tietyin periaattein.
Selvitystarpeista valituksessa painotetaan ”riittäviä tutkimuksia ja
selvityksiä” kaavan perustana maankäyttö- ja rakennuslain 9 §
mukaisesti. 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa selvitykset on tehty
kattavasti kaavan vaikutusalueelle ja ne ovat paikkansapitäviä sekä
riittävän tarkkoja edellä yleisien perusteluiden vastineessa kuvattuun
tietopohjaan perustuen. Maakuntakaavan selvityksissä on aluekohtaisen
arvioinnin ohella keskitytty tuulivoima-alueiden yhteisvaikutusten
hahmottamiseen ja tuulivoima-alueiden kokonaisuus on muotoutunut
kaavan laadinnan kuluessa siten, että merkittäviä haitallisia vaikutuksia
ei muodostu. Aluekohtaiset suunnittelumääräykset varmistavat, että
maakuntakaavan valmistelun aikana esille tulleet alueiden ja kohteiden
erityisominaisuudet tulevat huomioiduiksi yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa. Valituksessa viitattuihin ehdotusvaiheen lausunnoissa
esille nostettuihin epävarmuustekijöihin on edellä valituksen yleisien
perusteluiden vastineessa kuvatusti otettu kantaa myös
erillisselvityksissä ja kaavaselostuksessa. Kokonaisuus ja selvitysten
riittävyys on määritelty kaavaprosessin neuvottelujen ja
lausuntomenettelyjen kautta ja tällä tavoin on päädytty eri osapuolia
tyydyttävään tulokseen.
Valituksessa viitataan kaavaselostuksen sivuun 13 toteamalla, että
”myöskään koko maakuntaa koskevia vaihtoehtoisia tarkasteluja
maakunnallisesti merkittävien tuulipuistojen sijainnista ei ole tehty”.
Samalla jätetään huomioimatta samassa kappaleessa todettu ja
tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 7.6.5 Kaavaprosessin vaikutus
aluerajauksiin sekä liitteen 1 kohdekuvauskorteissa kaavaan valitun
ratkaisun vaikutusten osalta kuvattu tuulivoima-alueiden muutos.
Tuulivoima-alueet ja 4. vaihemaakuntakaavassa esitetty tuulivoimaalueiden kokonaisuus on muotoutunut selvitysten ja
vaikutustenarviointien perusteella maakuntakaavan valmistelun kuluessa
kaavaprosessin eri vaiheiden aikana.
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT) valittaja korostaa,
että ”maakuntakaavoituksessa ei otettu huomioon riittävällä tavalla
kaavan vaikutuksia suunnittelualueen ominaispiirteisiin ja varsinkaan
ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävien ja yhtenäisten
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alueiden ja hiljaisten alueiden suojelutavoitteisiin”. Valituksessa
todetaan, että ”valitut tuulivoima-alueet sijoittuvat edelleen keskeisesti
luonnon moninaiskäyttöön soveltuville laajoille metsäisille alueille ja
niiden korkeimpiin paikkoihin”. Valituksen tekstissä jatketaan, että
”tuulivoima-alueet liikenne- ja sähkönsiirtoyhteyksineen pirstoisivat
toteutuessaan väistämättä ainutlaatuisen erämaakokonaisuuden”
vaikuttaen siten, että ”useiden suojeltavien lajien elinpiirien vakavaa
pirstoutumista ei ehdotetuilla suojavyöhykkeillä voida estää”. Edelleen
valituksessa tuodaan esille ylimitoitettu tuulivoimatavoite ja alueellinen
pirstoutuminen.
Keski-Pohjanmaalla ei ole maakuntakaavassa määritelty hiljaisia alueita,
joten niitä koskevia suojelutavoitteita ei voida huomioida. Sen sijaan
suunnittelualueen ominaispiirteet mukaan lukien ekologisesti ja
virkistyskäytön kannalta merkittävät yhtenäiset alueet on jo
lähtökohtaisesti huomioitu tuulivoima-alueiden sijoittelussa
maakuntakaavassa. Valittajan viittaamia erämaa-alueita KeskiPohjanmaalla ei ole. Tuulivoima-alueet sijaitsevat pääsääntöisesti
metsätalouskäytössä olevilla metsäalueilla, eikä niille sijoitu
luonnonsuojelualueita, arvokkaita maisema-alueita tai merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Valituksen olettamus tuulivoimaalueiden sijoittumisesta korkeimpiin paikkoihin on virheellinen, mikä
selviää esimerkiksi erillisselvityksen Tuulivoima-alueet maisemassa
kuvasta 3. Keski-Pohjanmaalla suhteellisen tasainen maasto nousee
rannikolta sisämaahan. Tuulivoima-alueet sijoittuvat jokilaakson
reunamaaston harjanteille tai Suomenselän vaihtelevaan suomaastoon,
mutta maaston korkeimmat kohdat jäävät usein selvitettyjen tuulivoimaalueiden ulkopuolelle ja maakunnan korkeimmille kohuamille
tuulivoimaa ei ole osoitettu.
Tuulivoima-alueet kattavat kokonaisuudessaan noin 5 % KeskiPohjanmaan maapinta-alasta. Esimerkiksi Kokkolan rannikkoseudulle
tai Perhoon Salamajärven kansallispuiston tuntumaan ei sijoitu
tuulivoima-alueita. Natura 2000 -alueille kohdistuneiden vaikutusten
arvioinnin yhteydessä on arvioitu yleisemminkin maakunnan ja
naapurimaakuntien tuulivoimarakentamisen vaikutuksia suojeltavista
lajeista maakotkakantaan ja erityisseurattavista lajeista
metsäpeurakantaan ja näiden elinpiireihin, joille ei ole todettu
aiheutuvan merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Aluekohtaisissa
suunnittelumääräyksissä on esitetty lajikohtaisia huomioita niille
tuulivoima-alueille, joilla voi olla vaikutuksia ko. lajien elinpiireihin.
Suunnittelumääräyksistä valituksessa esitetyn viittauksen sijaan
suunnittelumääräyksen ensimmäinen kappale on 23.4.2015
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hyväksyttyyn 4. vaihemaakuntakaavaan muotoiltu: Tuulivoima-alueiden
suunnittelussa on otettava huomioon sekä hankekohtaiset että
yhteisvaikutukset asutukseen, loma-asutukseen, maisemaan,
rakennettuun kulttuuriympäristöön, luontoarvoihin sekä liikenneväyliin
ja liikennejärjestelyihin ja ehkäistävä merkittävien haitallisten
vaikutusten muodostuminen.
Valituksessa kritisoidaan maakuntakaavan suunnittelumääräyksen
tavoitetta pyrkiä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia
suojavyöhykkein/puskurein, mutta todetaan, että kaavaselostuksessa ei
käy ilmi millaiseen selvitykseen valitut suojaetäisyydet perustuvat.
Valittaja pitää hämäränä Keski-Pohjanmaan liiton vastineessa esitettyä
selitystä ei-alueanalyysin suojaetäisyyksien perustumista aikaisemmin
tehtyihin selvityksiin ja kokemukseen perustuvaan olemassa olevaan
tietopohjaan. Suunnittelun lähtökohtaisina vähimmäisetäisyyksinä olevat
etäisyydet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 7.6.2 Valmisteluvaihe
ei-alueanalyysia kuvaavassa taulukossa. Kuten aikaisemmassa
vastineessa Keski-Pohjanmaan liitto on todennut, etäisyydet eivät
perustu yksittäistapauksiin tai yksittäisiin selvityksiin. Ne ovat tulleet
käytäntöön useiden eri selvitysten, kaavaprosessien ja niistä saatujen
viranomaislausuntojen kautta. Tuulivoimarakentamisen toteutumisen
lisääntymisen kautta on saatu myös kokemusperäistä tietoa rakentamisen
vaikutuksista, mitä on voitu hyödyntää maakuntakaavan valmistelussa.
Yksityiskohtainen suunnittelu huomioi omissa prosesseissaan osaltaan
edelleen kasvavaa tietoa ja muuttuvaa teknologiaa, jolloin
maakuntakaavassa esitetyt lähtökohdat voivat edelleen perustellusti
täsmentyä suuntaan tai toiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suosituksista 2 km
suojavyöhykkeen tarpeellisuudesta lähimpään asutukseen valittaja viittaa
Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon tuulivoimavaihemaakuntakaavoja
koskeviin STM:n lausuntoihin vuodelta 2013 sekä Ympäristö ja Terveys
4/2014 -lehden artikkeliin, jossa STM:n Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen osastolta johtaja Jari Keinänen ja ylitarkastaja Vesa Pekkola
ottivat kantaa tuulivoimarakentamisen terveysvaikutuksista käytyyn
keskusteluun perustellen näillä STM:n lausunnoilla 4.
vaihemaakuntakaavassa käytetyn vähintään 1000 m etäisyyden
asutuksesta virheellisyyttä. Kuitenkin juuri kyseisessä lehtiartikkelissa
STM:n edustajat oikaisevat yleiseen keskusteluun jäänyttä 2 km
puskurivyöhykettä virheellisenä ehdottomana minimietäisyytenä, mitä
edellä viitatuilla lausunnoilla ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu.
Artikkelissa STM:n edustajat esittävät, että tuulivoimaloita voidaan
rakentaa alle 2 km etäisyydelle, kun vaikutusarviointi on huolellista ja
perustuu luotettaviin muuttujiin. Myös STM:n kanta osoittaa, että
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lopullinen sijoittelu tuulivoimarakentamiselle saadaan
tuulivoimalatyypin ominaisuuksista laskettavan melu- ja
välkemallinnuksen selvittämisen kautta yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa. Kun tarvittava tuulivoimalakohtainen tieto on
käytettävissä, maaston muodot ja pinnat huomioiden voidaan arvioida
tuulivoimarakentamisen sopiva etäisyys olemassa olevaan rakenteeseen
siten, että asutukselle ei aiheudu kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa.
Luonnon arvoihin ja Natura 2000 -verkoston suojeluarvoihin
kohdistuvien vaikutusten arvioinnista sekä maisemavaikutuksista
valituksessa todetaan, ettei niitä ole selvitetty riittävästi. KeskiPohjanmaan liitto viittaa selvitysten riittävyyden osalta edellä kohtiin
yleiset perustelut ja selvitystarpeista annettuun vastineeseen. Molempiin
aihepiireihin valittaja on varannut mahdollisuuden täydentää perusteluja
erillisellä asiantuntijalausunnolla, mitä ei Keski-Pohjanmaan liitolle ole
vastinetta annettaessa toimitettu.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelin 040 168 1490
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun vastineen annettavaksi ympäristöministeriön
vastinepyyntöön Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan
hyväksymispäätöstä koskevasta valituksesta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti
1. esittää ympäristöministeriölle, että valitus tulee hylätä
2. hyväksyi laaditun vastineen annettavaksi ympäristöministeriön
vastinepyyntöön Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan
hyväksymispäätöstä koskevasta valituksesta.
--Maakuntahallitus 22.2.2016 § 19
Ympäristöministeriö on 15.1.2016 pyytänyt Keski-Pohjanmaan liiton
vastinetta Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavaa koskeviin
ministeriöiden lausuntoihin. Ympäristöministeriö on pyytänyt
maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n 2 momenttiin viitaten lausuntoa
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavasta 8.6.2015. KeskiPohjanmaan liitolle on välitetty tiedoksi kuuden ministeriön lausunto,
minkä lisäksi Museovirasto ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ovat antaneet lausuntonsa. Keski-Pohjanmaan liiton
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maakuntahallitus kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta vastata
lausuntoihin ja antaa seuraavan vastineen.
1. Sisäministeriö
Lausunnossa esitetään yleisiä huomioita tuulivoiman vaikutuksesta
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen melutason ja
häiriövaikutusten osalta ja tuodaan esille tuulivoimaloiden aiheuttamia
onnettomuusvaaratilanteita. Sisäministeriö myös ehdottaa tuulivoimaalueiden merkitsemistä vaara-alueeksi siten, että ihmiset voisivat välttää
tuulivoimaloiden vaara-alueella liikkumista.
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää esille nostetusta
turvallisuusnäkökulmasta. 4. vaihemaakuntakaavan erillisselvityksissä
on kiinnitetty huomiota tuulivoimaloiden aiheuttamiin vaikutuksiin
ihmisten elinympäristöissä ja tuulivoimalle osoitetut alueet on
lähtökohtaisesti sijoitettu etäälle asutuksesta ja virkistyskohteista.
Tuulivoima-alueet maisemassa selvityksessä on kuvattu tuulivoimaalueiden suhdetta asutukseen ja loma-asutukseen.
2. Puolustusministeriö
Puolustusministeriöllä ei ole huomautettavaa Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavasta. Keski-Pohjanmaan liitto kiittää
puolustusministeriötä ja Pääesikunnan logistiikkaosastoa hyvästä
yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta 4. vaihemaakuntakaavan
valmistelussa.
3. Valtiovarainministeriö
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää valtiovarainministeriötä, jolla ei ole
lausuttavaa Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavasta.
4. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä, joka
Museoviraston lausuntoon viitaten ilmoittaa, ettei ole huomautettavaa.
4.1 Museovirasto
Museovirasto puoltaa Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan
hyväksymistä. Keski-Pohjanmaan liitto kiittää Museovirastoa hyvästä
yhteistyöstä 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa.
5. Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö esittää oman toimialansa osalta, ettei se
näe estettä vaihemaakuntakaavan vahvistamiselle. Samalla ministeriö
tuo esille, että vaihemaakuntakaavassa tuulivoimalle soveltuvia alueita
on osoitettu pääosin metsätaloudenmaalle. Kaavan vaikutusten
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arvioinnissa painottuvat luontoarvot alueella olemassa oleviin
elinkeinoihin kohdistuvan vaikutusten arvioinnin jäädessä niukaksi.
Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että vaikutusarviointeja voidaan
näin pitää varsin yksipuolisina ja puutteellisina.
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää maa- ja metsätalousministeriötä
lausunnostaan ja tarkentavista huomioista. Valmistelumateriaalissa on
pyritty tuomaan kattavasti esille tuulivoimarakentamisen niin positiivisia
kuin negatiivisiakin vaikutuksia paitsi luontoon ja ympäristötekijöihin,
myös ihmistoimintaan. Kaavaselostuksen sivuilla 72–75 on arvioitu
tuulivoima-alueiden sijoituksen ja niiden seurannaisvaikutuksia
luonnonvaroihin sekä maaseutuelinkeinoille, esimerkiksi metsätalous ja
turvetuotanto eivät ole tuulivoima-alueilla ja niiden läheisyydessä
poissuljettua toimintoja. Lisäksi erillisselvityksissä, kuten Tuulivoimaalueet maisemassa -selvityksen sivulla 167–168 maisemavaikutusten
osalta, on esitetty vaihekaavan valmistelun kuluessa esille nousseita
vaikutuksia maaseudun kehittymiselle.
6. Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö esittää lausunnossaan huomioita
liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen
turvallisuusviraston puolesta Liikenneviraston ja Liikenteen
turvallisuusviraston aiempiin lausuntoihin perustuen. Tuulipuistojen
mahdollisia vaikutuksia lentoasemien suhteen on selvitetty selkeästi ja
kattavasti, mutta pienlentopaikkojen osalta Sulkaharjun lentopaikan
ilmoitetussa etäisyysmitoissa esterajoituspinnan suhteen on epäselvyyttä.
Lausunnossa todetaan esterajoituspinnan ulottuman olevan 3100 m
kiintotiestä ulospäin, mihin on hyvä lisätä pyörteilyn suojaetäisyyttä
300–500 m. Liikennevirasto toteaa Kokkolaan jäävän vaihekaavojen
yhdistelmässä tuulivoimaloille varatun en-1 -kaavamerkinnän sijainnista
johtuen maakuntakaavatasolla laivaväylien ja tuulivoimaloiden
yhteensovittamistarve. Laivaväylän kehittämistoimia on myös pyrittävä
yhteen sovittamaan maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaan
maisema-alueen suhteen. Kaavan liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset
on kuvattu maaliikenteen osalta riittävästi.
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä,
Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Liikennevirastoa lausunnon
tarkennuksista sekä hyvästä yhteistyöstä 4. vaihemaakuntakaavan
valmistelun kuluessa.
7. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus viittaa lausunnossaan 4.
vaihemaakuntakaavan valmistelun aikana antamiinsa lausuntoihin
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(4.3.2015 lausunnot maakuntakaavaehdotuksesta ja Naturavaikutusarvioinnin täydennyksestä myös lausunnon liitteenä). ELYkeskus nostaa lausunnossaan esille Natura-vaikutusarviossa käytetyn
riskirajan, jota ELY-keskus on pitänyt liian korkeana. ELY-keskus
toteaa, että Halsuan ja Toholammin tuulivoimapuistojen osalta on jäänyt
ristiriitaisuuksia. Erikoiskuljetuksien osalta ELY-keskus toteaa, että
toteuttamisvaiheessa erikoiskuljetuksien lupaharkinta on tapauskohtaista
tehdystä erillisselvityksestä huolimatta. ELY-keskus pitää tärkeänä, että
Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavasta saadaan mahdollisimman
nopeasti ratkaisu.
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta
vuorovaikutteisesta yhteistyöstä vaihemaakuntakaavan valmistelun
kuluessa. Halsuan ja Toholammin tuulivoimapuistojen osalta ELYkeskuksen esittämiin ristiriitaisuuksiin Keski-Pohjanmaan liitto vastaa
seuraavaa.
Natura-alueille kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa maakotkan
törmäyksen riskirajana on käytetty 0,2 törmäystä/vuosi. Vaikutusten
arvioinnin täydennyksen (12.1.2015) kuvasta 6 ja sivun 11 tekstistä käy
ilmi, että laskennallisesti suurin törmäysriski (0,12/vuosi) kohdistuu
Tynnyrisalon reviirille. Toiseksi alttein reviiri olisi Kivineva (0,08) ja
samaa luokkaa on myös Kotkannevan reviiri. Yksittäisistä tuulivoimaalueista riskialttein olisi puolestaan Honkakangas B (0,07), jonka
laskennalliset törmäysvaikutukset kohdistuvat sekä Kotkannevan että
Tynnyrisalon reviireille, jota vielä lähempänä on Honkakangas A (0,06).
Tuulivoima- ja reviirikohtaiset riskirajat eivät niin ollen ylety
maakotkakohtaisena riskirajana käytetyn 0,2 törmäystä/vuosi tasolle.
ELY-keskuksen Natura-arvioinnin täydennyksestä annetussa
lausunnossa edellytetty vaikutusten merkittävyyden arvioinnista ja
laskennallisen törmäysriskin kynnyksestä lausuttu huomioitiin 4.
vaihemaakuntakaavan hyväksymisvaiheessa seuraavasti:
Viranomaisneuvottelussa 25.3.2015 käydyn keskustelun ja
jatkoselvitysten perusteella ELY-keskuksen lausuntoihin perustuvina
muutoksina maakuntakaavan ehdotukseen alue 74_704 Kannisto rajausta
on pienennetty ja alue 849_703 Toholampi itäinen on jaettu A ja B
alueisiin. Tuulivoima-alueiden suunnittelua ohjaavista aluekohtaisista
suunnittelumääräyksistä on määräystä: ”Tuulivoima-alueiden…
…tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata riittävä etäisyys
metsäpeurojen vasomisalueisiin” tarkennettu koskemaan myös alueita
421_701 Salmijärvi sekä 849_703 Toholampi itäinen A. Uutena
aluekohtaisena suunnittelumääräyksenä lisättiin ”Tuulivoima-alueiden
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74_701, 74_702, 74_704, 421_702 ja 421_703 tarkemmassa
suunnittelussa tulee turvata läheisten maakotkan reviirien säilyminen”.
Suurimman yksittäisen maakotkareviiriin kohdistuvaa ELY-keskuksen
kritisoimaa törmäysriskiä edelleen pienentää alueen 74_704 Kannisto
rajauksen supistaminen. Korkeimman riskin reviirin ympärillä oleviin
tuulivoima-alueisiin lisättiin aluekohtainen suunnittelumääräys läheisten
maakotkareviirien säilymisen turvaamiseksi.
Lestijoen yläjuoksu ja Paukaneva FI1001005 Natura-alueen
suojeluperustaksi tultaneen lisäämään metsäpeura, joten kyseisen alueen
läheisyydessä sijaitsevat 849_703 Toholampi itäinen A ja 421_701
Salmijärvi sisällytettiin metsäpeuran vasomisalueita koskevaan
aluekohtaiseen suunnittelumääräykseen.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus yksimielisesti hyväksyy laaditun vastineen annettavaksi
ympäristöministeriön vastinepyyntöön Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaava koskevista ministeriöiden lausunnoista.
Jäsenet Anna-Maija Syri ja Anneli Kentala poistuivat kokouksesta
esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Sakarai Typpö.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditun vastineen annettavaksi
ympäristöministeriön vastinepyyntöön Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaava koskevista ministeriöiden lausunnoista.
--Maakuntahallitus 22.8.2016 § 69
Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan 22.6.2016 (päätös YM1/522/2015). Neljäs
vaihemaakuntakaava sisältää tuulivoimaloiden rakentamiselle soveltuvat
alueet sekä maiseman ja kulttuuriympäristön merkinnät lukuun ottamatta
arkeologista perintöä. Vahvistettu vaihekaava kumoaa aikaisemmin
vahvistetut 1.–3. vaihekaavat niiden aluevarausten osalta, joihin 4.
vaihekaava kohdistuu. Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaava
täydentää vahvistettujen 1.–3. vaihekaavojen kokonaisuutta muodostaen
yhdessä niiden kanssa Keski-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan.
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Ympäristöministeriön vahvistamispäätös on Keski-Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen 23.4.2015 § 7 mukainen.
Korjauskehotus koskee kaavaselostuksessa Sulkaharjun lentopaikan
osalta ilmoitettuja etäisyysmittoja liikenne- ja viestintäministeriön
lausunnossa esitetyn huomion mukaisesti.
Ympäristöministeriö määräsi vahvistuspäätöksessä maankäyttö- ja
rakennuslain 201 § nojalla Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. KeskiPohjanmaan liitto on MRL 200.2 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen
93 § mukaisesti kuuluttanut maakuntakaavan voimaantulosta 30.6.2016.
Vaasan hallinto-oikeudelle on jätetty 22.7.2016 yksi valitus
ympäristöministeriön vahvistamista koskevasta päätöksestä. Tapio
Heikkilä kiinteistöjen Onnela 074-402-0002-0131-9 ja Teerineva 074404-0001-0030-B omistajana Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:n
asianajaja Sakari Niemelä asiamiehenä vaatii 1) ympäristöministeriön
päätöksen ja Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan kumoamista 2)
toissijaisesti ympäristöministeriön päätöksen ja Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan kumoamista Kanniston, Honkakangas A:n,
Honkakangas B:n sekä Lestijärvi 2:n ja Lestijärvi 3:n tuulivoima-alueita
koskevien varausten osalta. 3) Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaliitto
määrättäväksi korvaamaan muutoksenhausta aiheutuneet kulut laillisine
korkoineen vastaselitysvaiheessa esitettävän kuluerittelyn mukaisesti.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
1. Merkitä 4. vaihemaakuntakaavan vahvistumisen, voimaantulosta
30.6.2016 tehdyn kuulutuksen sekä ympäristöministeriön päätöksestä
Vaasan hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen tiedoksi.
2. Valtuuttaa alueidenkäytön suunnittelun viimeistelemään vahvistetun
4. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti
ja lähettämään kaavan tiedoksi MRA 95 § mukaisille viranomaisille.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 23.1.2017 § 5
Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Keski-Pohjanmaan liittoa antamaan
lausunnon Tapio Heikkilän valituksen ja ympäristöministeriön antaman
lausunnon johdosta. Lausunto pyydetään toimittamaan 27.1.2017
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mennessä. Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus esittää
lausuntonaan seuraavaa:
Ympäristöministeriö on antanut 7.12.2016 lausunnon
ympäristöministeriön päätöksestä Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan vahvistamisesta Vaasan hallinto-oikeuteen
22.7.2016 Tapio Heikkilän jättämän valituksen sekä Korkeimmalle
hallinto-oikeudelle 27.10.2016 jätetyn valituksen täydennyksen johdosta.
Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 16/0456/3 20.9.2016 siirtänyt
valituksen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Tapio Heikkilä
on täydentänyt 22.7.2016 ympäristöministeriön päätöksestä jätettyä
valitusta 27.10.2016. Täydennys valitukseen Keski-Pohjanmaan 4.
maakuntakaavan vahvistamisesta koostuu yleistekstistä, viittaukista
liitemateriaaliin, perusteluiden puutteellisuuden perustelusta
meluvaikutusten osalta sekä liitteistä 1-7 eli Vaasan hallinto-oikeuden
päätöksestä 20.9.2016 siirtää valitus korkeimman hallinto-oikeuden
käsiteltäväksi (liite 1), sähköpostikeskustelusta Asianajotoimisto
Ympäristölaki Oy ja ympäristöministeriö 22.7.2016 (liite 2), Suomen
luonnonsuojeluliiton lausunnosta 4.10.2016 (liite 3), Ades Oy:n
asiantuntijalausunnosta 10.10.2016 Merkityksellisen sykinnän
huomioimisesta tuulivoimamelun mallinnuksessa ja mittauksessa (liite
4), Ades Oy:n asiantuntijalausunnosta 11.10.2016 Tuulivoimala-alueen
melumallinnuksen lähtötietojen tarkastus (liite 5), Noisecontrolin
lausunnosta 9.10.2016 Tuulivoimaloiden melumallinnuksien
melupäästötietoja ei ole saatavissa (liite 6) sekä ympäristöministeriön
yhteenvedosta tuulivoimaloiden melupäästön takuuarvon käyttämisestä
meluselvityksissä liittyvästä kyselystä (liite 7).
Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt 23.4.2015
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan, jonka ympäristöministeriö
vahvisti 22.6.2016 maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen mukaisena
pienin tarkennuksin kaavaselostukseen koskien Sulkaharjun lentopaikan
osalta ilmoitettuja etäisyysmittoja. Valituksessa vaaditaan
ympäristöministeriön päätöksen kumoamista. Toissijaisesti vaaditaan
vaihemaakuntakaavan kumoamista 74_704 (Kannisto), 74_702
(Honkakangas A), 74_701 (Honkakangas B), 421_702 (Lestijärvi 2) ja
421_703 (Lestijärvi 3) tuulivoimaloiden alueiden osalta. Lisäksi
esitetään vaatimus, että Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto määrätään
korvaamaan muutoksenhausta aiheutuneet kulut korkoineen
vastaselitysvaiheessa kuluerittelyn mukaisesti. Ympäristöministeriö
lausunnossaan kiistää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan
vaatimuksen ja katsoo, ettei valituksessa ole esitetty syytä päätöksen
muuttamiseen tai kumoamiseen.
Keski-Pohjanmaan liitto toteaa, että 23.4.2015 maakuntavaltuuston
hyväksymä 4. vaihemaakuntakaava ympäristöministeriön
vahvistamispäätöksestä 22.6.2016 tehdyn valituksen kohteena olevien
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tuulivoimaloiden alue osa-aluemerkintöjen osilta perustuu maankäyttöja rakennuslain 9 § mukaisesti kaavan merkittävät vaikutukset
arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin
kaavan tehtävä ja tarkoitus huomioiden. Maakuntakaavassa osoitetaan
tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet ja
suunnittelumääräyksillä annetaan reunaehdot niiden suunnittelulle
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Valituksessa esitettyjen
perustelujen sekä valituksen täydennykseen liitetyn Suomen
luonnonsuojeluliiton lausunnon osilta Keski-Pohjanmaan liitto viittaa
myös vahvistamisvaiheessa antamiinsa vastineisiin sekä ministeriöiden
lausuntoihin 22.12.2016 että Tapio Heikkilän maakuntavaltuuston
päätöstä 23.4.2015 § 7 koskevaan valitukseen 25.8.2015.
Valituksen täydennyksen liitteenä esitetyt asiantuntija-arviot
tuulivoimaloiden melumallinnuksesta ja meluselvityksistä perustuvat
ympäristöministeriön vuonna 2014 julkaisemiin ohjeistuksiin
tuulivoimaloiden melun mallintamisesta ja sen tarkennuksiin vuodelta
2016, valtioneuvoston asetukseen 1107/2015 tuulivoimaloiden
ulkomelusta, sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetukseen
545/2015. Ohjeistus on julkaistu 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen
nähtävillä olon 19.1.-17.2.2015 jälkeen. Melumallinnuksesta annettu
ohjeistus koskee lähtökohtaisesti hankkeiden ympäristövaikutuksista
tehtävää arviointia ja yksityiskohtaista kaavoitusta, jossa
tuulivoimaloiden sijainti, koko ja malli ovat tiedossa mallinnuksen
edellyttämällä tarkkuudella. Keski-Pohjanmaan liitto yhtyy
ympäristöministeriön näkemykseen, jonka mukaan maakuntakaava on
yleispiirteinen alueidenkäyttöä koskeva suunnitelma, jossa ei osoiteta
yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintipaikkoja kuten yksityiskohtaisessa
suunnittelussa eikä niin ollen tuulivoimalakohtaisten
puskurivyöhykkeiden määrittäminen ole tarkoituksenmukaista tai
mahdollista maakuntakaavassa.
Keski-Pohjanmaan liitto kiistää oikeudenkäyntikulujen korvaamista
koskevan vaatimuksen. Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna
Räisänen, sähköposti janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai
puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus yksimielisesti hyväksyy laaditun lausunnon annettavaksi
Korkeimman hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan vahvistamispäätöstä koskevasta valituksesta sekä
ympäristöministeriön lausunnosta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditus lausunnon.
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Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 7.9.2017 3628/1/16 hylännyt
Ympäristöministeriön Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan
vahvistamista koskeneen valituksen. Ratkaisun mukaan
ympäristöministeriön päätöksen lopputulosta ei muuteta.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaava on voimassa ympäristöministeriön 26.6.2016
vahvistamana ja Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 23.4.2015 § 7
hyväksymänä kokonaisuutena.
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaava mahdollistaa seudullisesti
merkittävän tuulivoiman sijoittumisen 17 alueelle Keski-Pohjanmaan
maakunnassa. Lisäksi 4. vaihemaakuntakaavalla päivitettiin arvokkaita
maisema-alueita ja merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä
koskevat merkinnät vastaamaan voimassa olevia valtakunnallisia
inventointeja.
Vaiheittain laaditut Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat 1-4
voimassa olevien merkintöjen osalta yhdessä muodostavat
kokonaismaakuntakaavan.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisänen,
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puh. 040 587 1960.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.
--Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula poistui kokouksesta asian käsittelyn
aikana, klo 12.30 ja hallituksen jäsen Ulla-Riitta Harju, klo 12.40.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 18.9.2017 § 86
1. Kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 7.6.-16.9.2017
2. Annettu 4.9.2017 Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunto
hallituksen esityksestä laiksi maatienlain muuttamisesta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja merkitsi annetun
lausunnon tiedoksi.
HVO:n toimeksianto heinäkuulta 2017 ja siihen annettu selvitys tuodaan
hallitukselle tiedoksi lokakuun kokoukseen.
--Valtuuston varapuheenjohtaja Raimo Hentelä poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana, klo 12.55.
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MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2017 JA
HALLITUKSEN TYÖOHJELMA

Maakuntahallitus 18.9.2017 § 87
Maakuntahallituksen syksyn 2017 seuraavat kokoukset pidetään
seuraavasti:
- 02.10.2017 klo 9.00
- 06.11.2017 klo 9.00
- 11.12.2017 klo 9.00
Maakuntavaltuuston kokous pidetään 23.11.2017 klo 18.00 Kokkolassa.
Em. kokousten lisäksi on sovittu, että 2.10.2017 klo 12.00 – 15.00
järjestetään maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteinen
koulutustilaisuus, jossa käsitellään lakisäännösten lisäksi maakuntaliiton
säännöt, voimassaolevat kehittämissuunnitelmat, nykyisen talousarvion
ja toimintasuunnitelman tavoitteet, liiton vastuualueiden esittelyt ja
tavoitteet sekä liiton henkilöstön työnkuvaukset.
Lisäksi kokouksessa maakuntajohtaja esittelee luonnoksen hallituksen
työohjelmasta syksy 2017 – kevät 2018.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus vahvistaa kokousaikataulut ja käy lähetekeskustelun
hallituksen 2017-2018 työohjelmasta.
Päätös:
Hallitus merkitsi kokousaikataulun tiedoksi ja työohjelmasta päätetään
myöhemmin.
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Maakuntakaavaa koskevat valitukset:
Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.ym@ymparisto.f
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain
mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka
Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a
§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet
markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 30 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

