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15§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja maakuntavaltuuston
työjärjestyksen mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kullekin valtuutetulle sekä
erikseen niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä jäsenkuntien
kunnanhallituksille. Samassa ajassa kokouksesta on annettu yleisesti tieto
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä julkaisemalla se niissä ilmoituslehdissä,
joissa maakunnan liiton kunnalliset ilmoitukset on päätetty julkaista.
Satakuntaliiton perussopimuksen 13 §:n mukaan maakuntavaltuusto
päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

on

Satakuntaliiton hallintosäännön 71 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja
henkilökohtaiset varajäsenet todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain
aakkosjärjestyksessä.
Esitys:

Maakuntavaltuusto päättää
1) suorittaa nimenhuudon jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä,
2) todeta mahdolliset esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän
saapuvilla olevat varajäsenensä
3) hyväksyä nimenhuudon perusteella kokouksen ääniluettelon sekä
todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4) lisäksi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden viraston johtoryhmälle
5) lisäksi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden maakuntainsinööri
Anne Nummelalle
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Maakuntavaltuuston päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ääniluettelo hyväksyttiin nimenhuudon perusteella.

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 5

SL/97/03.13.00/2017

11.12.2020
2/2020

Maakuntavaltuusto

19§ SUOMEN MERIALUESUUNNITELMAN 2030 HYVÄKSYMINEN
MH 23.11.2020
Merialuesuunnittelun aiemmat käsittelyt Satakuntaliiton maakuntahallituksessa ja maakuntavaltuustossa:














maakuntahallitus 8.5.2017 § 66: Merialuesuunnittelun käynnistäminen
Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitusten yhteiskokous
8.5.2017 § 1: Merialuesuunnittelu
maakuntahallitus 27.8.2018 § 104: Merialuesuunnittelun tilannekatsaus
maakuntavaltuusto 14.12.2018 § 24: Merialuesuunnittelun tilannekatsaus
maakuntahallitus 15.4.2019 § 87: Merialuesuunnittelun tilannekatsaus,
tilannekuvat, skenaariotyö ja palautteen antaminen
Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitusten yhteiskokous
16.9.2019 § 3: Merialuesuunnittelun tilannekatsaus
maakuntahallitus 25.11.2019 § 135: Merialuesuunnittelun tilannekatsaus
maakuntavaltuusto 13.12.2019 § 23: Merialuesuunnittelun tilannekatsaus
maakuntahallitus 16.3.2020 § 14: Merialuesuunnittelun tilannekatsaus
maakuntahallitus 20.4.2020 § 32: Merialuesuunnitelmien valmistelutilanne ja
luonnosvaiheen kuuleminen
maakuntavaltuusto 15.5.2020 § 9: Merialuesuunnitelmien valmistelutilanne ja
luonnosvaiheen kuuleminen
maakuntahallitus 14.9.2020 § 101: Merialuesuunnitelma 2030 luonnoksen
kuuleminen ja saatu palaute
Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitusten yhteiskokous
19.10.2020 § 4: Merialuesuunnittelun tilannekatsaus

Lisäksi merialuesuunnittelun valmistelutilannetta on esitelty maakuntahallituksen
kokouksissa maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksissa.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti Suomen merialuesuunnitelman laatimisesta
vastaavat kahdeksan rannikon maakuntien liittoa, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä.
Suunnittelualue ulottuu merialueen rantaviivasta naapurivaltioiden merirajaan kattaen
Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Suunnitelma tulee laatia ja hyväksyä vuoden
2021 maaliskuun loppuun mennessä. Ympäristöministeriön tulee toimittaa suunnitelma
EU:n komissiolle kolmen kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä.
Merialuesuunnitelman tarkoituksena on tukea meren kestävää käyttöä sekä parantaa
merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa.
Suunnitelmassa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne
yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus
ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu
ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota merialueen
ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi on kiinnitettävä
huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin.
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Rannikon maakuntien liitot ovat laatineet merialuesuunnitelmat laajassa yhteistyössä
keskenään ja sidosryhmien kanssa. Laaditut kolme merialuesuunnitelmaa muodostavat
yhden kokonaisuuden, Suomen merialuesuunnitelman.
Varsinais-Suomen liitto toimii suunnitteluyhteistyön valtakunnallisena koordinaatioliittona.
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoitusohjelmasta myönnetyllä
rahoituksella on Varsinais-Suomen liittoon palkattu yhteistyön koordinaattori.
Ympäristöministeriö vastaa merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta
sekä yhteistyöstä naapurivaltioiden kanssa.
Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto laativat yhdessä suunnitelman osan, joka
kattaa Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueet sekä niihin rajautuvan
talousvyöhykkeen.
Tilannekuvat
Merialuesuunnitteluprosessi käynnistettiin nykytilan kuvauksella, joka koostui
ekologisesta tilannekuvasta, sinisen talouden ja merellisen kulttuuriperinnön
tilannekuvasta sekä merialueiden ominaispiirteiden kuvauksesta.
Sinisen talouden tilannekuvan tavoite oli tuottaa kokonaiskuva keskeisistä sinistä
taloutta ohjaavista tavoitteista merialuesuunnittelun lähtötiedoiksi. Selvityksessä luotiin
jokaiselle kolmelle alueelle käsitys sinisen talouden merkityksestä, mahdollisuuksista ja
kehittämistarpeista hahmottaen samalla myös alueiden välisiä eroja ja vahvuuksia.
Aineisto palvelee myös eri sinisen talouden toimialojen kehittäjiä. Selvitystyön kohteena
olivat merialuesuunnittelun toimialat: meriliikenne, kalastus, matkailu ja virkistys,
energia-ala, meriteollisuus, vesiviljely, sininen bioteknologia sekä kaivannaisala.
Merellisen kulttuuriperinnön tilannekuvan tavoitteena oli kuvata yleistasolla Suomen
merellinen ja vedenalainen kulttuuriperintö, erilaiset teemat ja kohdetyypit ja
kulttuuriperinnön alueelliset erityis- ja ominaispiirteet. Tilannekuva perustuu pääosin
yleisesti saatavilla oleviin digitaalisiin rekistereihin ja muuhun digitaalisessa muodossa
olevaan tietoon. Tätä tietoa on täydennetty sellaisilla merellisillä teemoilla, joihin ei ole
aikaisemmin kiinnitetty huomiota (esim. laivaloukut). Tilannekuvan alussa esitellään
erilaisia merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön tietovaroja, käsitteitä ja
tietopuutteita.
Suunnittelualueiden ominaispiirreselvitykset ovat osa merialuesuunnittelu lähtökohdan
muodostavaa nykytilan kuvausta. Ominaispiirreraportissa esitellään suunnittelualueen
keskeiset luonnonmaantieteelliset sekä kulttuurihistorialliset ominaispiirteet sekä
kaavoitus ja meren käyttö. Ominaispiirreselvitys sisältää myös tiivistelmät em. Sinisen
talouden tilannekuva 2018 ja Merellinen kulttuuriperintö -selvityksistä. Merialuesuunnittelussa otetaan huomioon maan ja veden vuorovaikutus, jonka vuoksi
ominaispiirreraportissa käsitellään myös saariston ja rannikon luonnonmaantieteellisiä ja
kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä. Lisäksi omassa prosessissaan on tuotettu Suomen
meriympäristön tila 2018 -raportti.
Lisätietoa: https://www.merialuesuunnittelu.fi/tilannekuvamateriaali-ja-raportit/
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Tulevaisuusskenaariot ja kuuleminen
Osana merialuesuunnitteluprosessia laadittiin kolme toisistaan poikkeavaa
tulevaisuuskuvaa eli skenaariota. Skenaariot laadittiin valtakunnallisina ja
suunnittelualuekohtaisina. Skenaarioissa tarkasteltiin merialueen toimintaympäristön
muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä Suomen merialueen
tulevaisuuden kehityksestä. Tarkastelua tehtiin erityisesti energiaa, liikennettä,
ympäristöä, kalastusta ja vesiviljelyä, kulttuuriperintöä, matkailua ja virkistyskäyttöä,
maanpuolustusta, meriteollisuutta, bioteknologiaa ja kaivannaisaloja koskien.
Sidosryhmille suunnattuja tulevaisuusskenaariotyöpajoja järjestettiin suunnittelusta
vastaavien maakuntien liittojen alueella touko-kesäkuussa. Saaristomeren ja
Selkämeren eteläosan skenaariotyöpajat pidettiin 14.5. Turussa ja 6.6. Porissa.
Suunnittelua varten koottuun aineistoon ja alustaviin valtakunnallisiin skenaarioihin oli
mahdollista antaa palautetta 10.4.–10.5.2019 välisenä aikana. Saadun palautteen
pohjalta käynnistettiin varsinaisten suunnitelmaluonnosten valmistelu.
Lisätietoa: https://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/skenaario-johdanto/
Tulevaisuusvisiot
Merialuesuunnitelmien pohjaksi on syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana laajalla
sidosryhmätyöllä muodostettu Suomen merialueiden kestävän käytön visiota,
aluekohtaisia tavoitteita ja toimialakohtaisia tiekarttoja.
Visiotyövaiheessa järjestettiin eri puolilla rannikkoa useita alueellisia ja kansallisia
työpajoja. Valtakunnallinen visiotyöpaja pidettiin 1.10.2019 Helsingissä ja Saaristomeren
ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen oma visiotyöpaja 28.11.2019
Uudessakaupungissa.
Lisätietoa: https://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/visio-johdanto/
Merialuesuunnitelma
Merialuesuunnitelma muodostuu suunnitelmakartasta, kartan merkintöjä kuvaavista ja
perustelevista merkintäkorteista sekä suunnitelman sisältöä kuvaavasta kirjallisesta
osiosta. Suunnitelma liite- ja tausta-aineistoineen on kokonaisuudessaan sähköisenä
internetissä.
Suunnitteluprosessissa on ollut merkittävä rooli Suomen ensimmäisen
merialuesuunnitelman luonteen, sisällön ja merkintöjen määrittelyissä. Suunnitelmien
sisältöä on työstetty lukuisissa kartta- ja teematyöpajoissa. Valmistelussa on päädytty
näkemykseen, että merialuesuunnitelma on meriympäristön hyvää tilaa vaaliva, sinisen
talouden toimintojen strateginen kehittämisasiakirja, jota havainnollistetaan kartalla.
Karttamerkinnöillä kuvataan symbolisesti merialueiden arvoja ja nykyisten ja
mahdollisten uusien toimintojen tulevaisuuden potentiaaleja ja niiden vaihtoehtoista
sijoittumista koko Suomen merialueilla. Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen. Välillisten
vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi sisältyvät suunnitteluprosessiin.
Suunnitelmaa laadittaessa on saatu runsaasti uutta tietoa merestä jo pelkästään
yhdistelemällä eri tahoilla olemassa olevia paikkatietoja. Lisäksi on teetetty lukuisia
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selvityksiä ja hyödynnetty eri hankkeissa kerättyä tietoa. Esimerkiksi VELMUtutkimusohjelma on mahdollistanut muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen hyvät
tiedot vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta ja arvoista.
Tietojen perusteella on voitu tunnistaa eri toimialojen edellytyksiä, rajoituksia ja
mahdollisia päällekkäisyyksiä. Merialuesuunnitelman tehtävä onkin juuri eri toimintojen
strategisten potentiaalien tunnistaminen ja yhteensovittaminen parhaalla mahdollisella
tavalla samalla edistäen meriympäristön hyvää tilaa. Suunnittelulla voidaan välttää
mahdollisia ristiriitoja ja parhaimmillaan lisätä toimialojen välisiä synergioita. Prosessissa
saatua tietoa ja luotuja yhteistyörakenteita voidaan edelleen hyödyntää
aluekehitystyössä, maakuntakaavoituksessa ja muussa alueellisessa suunnittelussa.
Merialuesuunnitelma 2030 luonnoksen kuuleminen ja saatu palaute
Digitaaliset merialuesuunnitelmaluonnokset asetettiin maankäyttö- ja rakennuslain 67 c
§ mukaisesti nähtäville 18.5.– 17.6.2020 väliseksi ajaksi ja suunnitelmista pyydettiin
lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma
olennaisesti liittyy sekä ulkoasiainministeriöltä. Ympäristöministeriö järjesti suunnitelmien
kansallisen ja kansainvälisen kuulemistilaisuuden 20.5.2020.
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelman luonnoksen kuuleminen
toteutettiin osana Suomen kaikkien kolmen merialuesuunnitelman muodostaman
kokonaisuuden yhteistä kuulemista. Kuulemisen ja lausuntojen pyytämisen käytännön
järjestelyistä vastasi merialuesuunnittelun yhteistyön koordinaatiosta vastaava VarsinaisSuomen liitto. Kuuleminen tapahtui sähköisesti.
Lausuntopyyntö lähetettiin 360 taholle, mm. ministeriöille, valtion viranomaisille, rannikon
kunnille, keskeisille tutkimuslaitoksille ja sidosryhmille. Lisäksi suunnitelmaluonnokseen
oli kaikilla mahdollisuus antaa palautetta verkkosivujen kautta. Kaikkiaan
Merialuesuunnitelma 2030 -luonnoksesta saatiin 87 lausuntoa ja 54 yleistä palautetta.
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualuetta koskevia kannanottoja oli 29
lausunnossa ja 16 yleisessä palautteessa.
Kaikki palaute on käyty läpi suunnittelualueittain ja toimialoittain merialuesuunnittelun
koordinaatioryhmässä. Palautteesta ja sen vaikutuksesta merialuesuunnitelmaan on
laadittu vastinekooste, joka on näkyvillä merialuesuunnittelun verkkosivuilla 1.11.2020
alkaen. Linkki vastinekoosteeseen:
https://www.merialuesuunnittelu.fi/wp-content/uploads/2020/11/Suomenmerialuesuunnitelmaluonnos-2030-Vastineyhteenveto.pdf
Merialuesuunnitelmaehdotus on valmisteltu luonnoksesta saadun palautteen,
vaikutusten arvioinnin ja muun sidosryhmäyhteistyön pohjalta syksyllä 2020.
Ehdotusvalmistelun rinnalla on jatkettu suunnitelman vaikutusten arviointia sekä
merialuesuunnittelun monitorointi- ja evaluointimallin rakentamista.
Suomen merialuesuunnitelma Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan
suunnittelualueella
Merialuesuunnitelmassa osoitetaan merkittävien vedenalaisten luontoarvojen
alueita, jotka ovat myös potentiaalisia ekosysteemipalveluiden tuotantoalueita. Alueet
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on tunnistettu valtakunnallisessa inventoinnissa (Suomen ekologisesti merkittävät
meriluontoalueet, EMMA) vedenalaisen luonnon kannalta merkittäviksi alueiksi.
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueella on yhteensä 16
vedenalaisen luonnon arvoaluetta. Alueet sisältävät mm. merkittäviä kalojen
lisääntymisalueita, monipuolisesti eri meriluontotyyppejä, geologisesti monimuotoisia
alueita ja monimuotoisia makroleväyhteisöjä. Aluerajaukset perustuvat pääasiassa
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU) kerättyyn
tietoon vesikasveista ja muusta eliöstöstä, Itämeren luontotyypeistä sekä kalojen
lisääntymisalueista. Merialuesuunnittelussa tunnistetaan myös merkittäviä ekologisia
yhteyksiä, joita ovat muun muassa vaelluskalojen kannalta merkittävät joet.
Merialuesuunnitelmassa on osoitettu energiantuotanto -merkinnällä merituulivoimalle
potentiaalisia alueita, jotka edistävät merituulivoimarakentamisen keskitettyä sijoittamista
ja yhteensovittamista meriympäristön hyvän tilan, maisema-arvojen ja merialueen
muiden käyttömuotojen kanssa. Suunnittelualueella tunnistetut energiantuotannolle
potentiaaliset alueet sijoittuvat Selkämerelle Merikarvian, Porin ja Rauman edustoille ja
myös talousvyöhykkeelle. Saaristomeren eteläosissa, pohjoisella Itämerellä on myös
yleispiirteisen analyysin mukaan merituulivoimalle potentiaalisia alueita. Saaristomeren
eteläosissa merituulivoiman rakentaminen tulee yhteensovittaa maanpuolustuksen
toiminnan vaatimusten kanssa.
Muita energia-aloihin liittyviä suunnitelmamerkintöjä ovat johdot, kaapelit ja putket.
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueella osoitetaan
tasasähköyhteydet Ruotsiin: Fenno-Skan 1 (400 MW) Raumalta Dannebohon ja FennoSkan 2 (800 MW) Pyhärannasta Finnböleen. Merenalainen kaasuputki Nord Stream
lähtee Venäjältä ja kulkee Suomenlahdelta pohjoisen Itämeren kautta Saksaan.
Erityisalueena osoitetaan Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalan laitosalueen ja
ydinpolttoaineen loppusijoituksen alueet sekä niihin liittyvä suojavyöhyke. Ydinvoimala
käyttää merivettä jäähdytysvetenä, jonka mukana merialueelle kulkeutuu lämpöä.
Lisäksi ydinvoimalalla on vaikutuksia sen läheisen merialueen käyttömahdollisuuksiin,
minkä vuoksi alue on esitetty merialuesuunnitelmassa.
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelmassa osoitetaan TEN-Tsatamina kaksi TEN-T ydinverkkoon kuuluvaa satamaa: Turku ja Naantali sekä kaksi
TEN-T kattavan verkon satamaa: Pori ja Rauma. Muu satama -merkinnällä osoitetaan
lisäksi Eurajoen, Uudenkaupungin ja Paraisten satamat.
Eurajoen edustalle on merialuesuunnittelussa merkitty erityisalue -merkinnällä
Jaakonmeren testausalue, joka on itseohjautuvan meriliikenteen, alusten ja
teknologioiden testaamiseen varattu alue.
Merialuesuunnittelussa merenkulun alueina osoitetaan pääasiassa kauppamerenkulun
1. ja 2. luokan väylät ja muut paljon liikennöidyt merialueet. Merenkulun alueet
perustuvat meriliikenteen käyttämiin alueisiin, olemassa olevien väylien sijainteihin sekä
uusien väylien osoittamistarpeisiin, joista on yleistetty merenkulun alueet -merkintä.
Suunnittelualueella on tunnistettu tarve yhdelle uudelle meriyhteydelle, ns. Örön väylälle.
Se on merkitty suunnitelmaan toiminnallinen yhteys -merkinnällä. TEN-T-yhteys merkinnällä osoitetaan Turku–Tukholma-yhteys, joka on osa Skandinavia-Välimeri TENT -ydinverkkokäytävää.
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Merialuesuunnitelmassa osoitetaan ammattikalastuksen osalta rannikon
verkkokalastuksen ja avomerialueen troolikalastuksen kannalta tärkeitä alueita.
Kalastus -merkinnällä osoitetut verkkokalastusalueet perustuvat
Luonnonvarakeskuksen verkkokalastusaineistoon, joka käsittää 1. luokan
verkkokalastusalueet. Avomeren troolikalastusaineisto puolestaan perustuu Itämeren
merellisen ympäristön suojelukomission (HELCOM) ylläpitämään aineistoon
kalastusalusten liikkeistä.
Merialuesuunnittelussa vesiviljelyn merkinnällä osoitetaan kalan jatkokasvatuksen
kannalta potentiaalisia alueita. Kalankasvatusalueiden tunnistamisessa on hyödynnetty
Luonnonvarakeskuksen vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa kehittämää ja
ekosysteemilähestymistapaan perustuvaa FINFARMGIS-menetelmää. Alueita on
tunnistettu Saaristomeren ulkosaaristosta ja Selkämeren eteläosan ulommilta
rannikkovesiltä. Selkämeren eteläosaan on osoitettu viisi potentiaalista aluetta ja
Saaristomerelle kahdeksan vesiviljelyn jatkokasvatukselle potentiaalista aluetta.
Merialuesuunnitelman matkailun ja virkistyskäytön kokonaisuuksissa on yhdistettynä
sekä matkailua ja sen kehittämistä että omatoimista virkistystä kuten luonnossa
liikkumista ja sen tarkkailua, vapaa-ajankalastusta ja metsästystä, mm. merilinnustusta.
Merialuesuunnitelmassa on osoitettu toimialan kehittämisen kannalta vetovoimaisimmat
kokonaisuudet. Matkailulla ja virkistyskäytöllä on paljon yhtymäkohtia sekä rakennetun
että aineettoman kulttuuriperinnön arvoihin. Selkämeren ja Saaristomeren
kansallispuistojen ohella merkittäviä kohteita alueilla ovat muun muassa Rauman
saaristo, Kuuskajaskarin linnekesaari, Kylmäpihlajan majakka, Luvian Laitakari ja Säpin
majakkasaari, Porin Yyteri ja Reposaari, Merikarvian Ourat ja Merikarvianjoen
virkistyskalastusalue, Isokarin majakka, Saariston rengastie, Jurmo, Örön linnakesaari,
Bengtskärin majakka, Rosalan viikinkikeskus ja Utö.
Matkailu- ja virkistysyhteys -merkintä osoitetaan merialuesuunnittelussa veneilyn
runkoväylän pohjalta.
Merialuesuunnitelmassa osoitetaan merkittäviä kulttuuriarvojen tihentymiä, jotka
sisältävät muun muassa valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, merellisiä
valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY), vedenalaisia
kulttuurimaisemia, rannikkokalastuksen perinnealueita sekä merelliseen
kulttuuriperintöön liittyviä kokonaisuuksia, kuten sotahistoriaan, merenkulkuun,
perinnebiotooppeihin, maisemaan sekä rannikko-, saaristo- ja huvilakulttuuriin liittyviä
kokonaisuuksia. Merialuesuunnitelmassa on osoitettu kahdeksan kulttuuriperinnön
arvojen kokonaisuutta, jotka edustavat Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan
suunnittelualueelle ominaisia erityyppisiä kulttuuriperinnön piirteitä.
Merialuesuunnittelussa meriteollisuus tunnistetaan keskeisenä osana merellisten
elinkeinojen muodostamia kokonaisuuksia, meriklustereita. Meriteollisuuden toiminta
keskittyy usein isojen satamien tuntumaan. Meriteollisuus on tunnistettu
suunnittelualueen molemmissa maakunnissa merkittäväksi toimialaksi myös
aluekehittämisen näkökulmasta. Tätä näkökulmaa tukemaan on suunnitelmakartalla
osoitettu kaikkeaan kolme meriteollisuuden keskittymää: Pori, Rauma ja Turku/Naantali.
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Merialuesuunnitelman hyväksyminen
EU:n asettaman takarajan 31.3.2021 vuoksi rannikon maakuntavaltuustojen tulee
hyväksyä digitaaliset merialuesuunnitelmat – suunnitelmakartta ja merkintäkortit –
syksyn 2020 aikana. Kukin maakuntavaltuusto hyväksyy kuulemisvaiheessa saadun
palautteen perusteella tarkistetun suunnitelman maakuntahallituksen esityksestä oman
toimialueensa osalta. Hyväksymispäätös tulee tehdä ehdollisena siten että
hyväksymispäätös tulee voimaan, kun saman suunnitelma-alueen kaikki valtuustot ovat
hyväksyneet suunnitelman oman toimialueensa osalta.
Maakuntien liittojen on tiedotettava hyväksytystä merialuesuunnitelmasta ja sen
perusteluista internetissä. Tieto hyväksytystä merialuesuunnitelmasta on lähetettävä
valmisteluun osallistuneille viranomaisille ja yhteisöille. Merialuesuunnitelman on oltava
kaikkien saatavilla internetissä.
Hyväksytyt merialuesuunnitelmat toimitetaan ympäristöministeriölle, joka puolestaan
raportoi ja toimittaa merialuesuunnitelmat EU:n komissiolle kolmen kuukauden sisällä
niiden hyväksymisestä.
Esityslistan liitteenä:
•
•
•

Kartta 1:750 000, Suomen Merialuesuunnitelma 2030 – Saaristomeren ja
Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelman ehdotus (pdf)
Suomen Merialuesuunnitelma 2030 – Merkintäkorttikirjasto (pdf)
Kartta, Suomen merialuesuunnitelma 2030, ehdotus (pdf)

Kaikki merialuesuunnitelma-aineisto on digitaalista. Suunnitelmaehdotus ja muut
aineistot ovat kokonaisuudessaan esillä verkkosivuilla: www.merialuesuunnitelma.fi
Maakuntainsinööri Anne Nummela esittelee merialuesuunnitelmaa maakuntahallituksen
kokouksessa.
Maakuntavaltuutetuille lähetetään valtuustoseminaarin korvaava tietopaketti ennen
valtuuston kokousta ja järjestetään etäyhteydellä (Teams-yhteydellä) tilaisuus, jossa voi
esittää kysymyksiä suunnittelijoille.
Valmistelijat:

vt. alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf
maakuntainsinööri Anne Nummela

Täytäntöönpano:

Maakuntavaltuusto

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää
1) esittää Satakunnan maakuntavaltuustolle, että se
hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 67 b §
mukaisesti Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan
alueen merialuesuunnitelmaehdotuksen oman
toimialueensa osalta siten, että päätös tulee voimaan,
kun Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on tehnyt
hyväksyntäpäätöksen oman toimialueensa osalta;
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2) valtuuttaa viraston tekemään suunnitelmaan
tarvittavan teknisen viimeistelyn ennen
maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyä.
Maakuntahallitus:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitettiin pöytäkirjaan kokouksessa nähtävänä olleet:
• Kartta 1:750 000, Suomen Merialuesuunnitelma 2030 –
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan
merialuesuunnitelman ehdotus (pdf)
• Suomen Merialuesuunnitelma 2030 – Merkintäkorttikirjasto
(pdf)
• Kartta, Suomen merialuesuunnitelma 2030, ehdotus (pdf)

MV 11.12.2020
Maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle:
1)

Maakuntavaltuusto hyväksyy maankäyttö- ja
rakennuslain 67 b § mukaisesti Saaristomeren ja
Selkämeren eteläosan alueen
merialuesuunnitelmaehdotuksen oman toimialueensa
osalta siten, että päätös tulee voimaan, kun VarsinaisSuomen maakuntavaltuusto on tehnyt
hyväksyntäpäätöksen oman toimialueensa osalta;

2)

valtuuttaa viraston tekemään suunnitelmaan tarvittavan
teknisen viimeistelyn ennen maakuntavaltuuston
hyväksymiskäsittelyä.

Maakuntavaltuuston päätös:
Merkittiin, että Kari Kähkönen poistui kokouksesta klo 11.24
Merkittiin, että Pasi Alonen poistui kokouksesta klo 11.27
Merkittiin, että Martti Lundén poistui kokouksesta klo 11.42
Merkittiin, että Juha Viitala saapui kokoukseen klo 11.45
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n
mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta:
Pykälät 14-17, 21-22, 24-29
Päätöksestä, jolla asiaa ei ole ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta, ei saa tehdä valitusta
(HLL 5 §). Tällaisia päätöksiä ovat:
Pykälät

VALITUSOSOITUS
Muutosta voidaan hakea kirjallisella valituksella seuraavissa asiakohdissa tehtyihin päätöksiin:
Pykälät 18-20, 23

Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus, PL 32, 20101 Turku
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä
kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt
viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Jäsenkuntien ja niiden
jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Valituskirja
Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksut
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Liitetään pöytäkirjaan

