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Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Varsinais-Suomen taajamien maankäytön,
palvelujen ja liikenteen vaihemaakuntakaavan.

Valitukset

Terttu Haaviston valitus
Maakuntavaltuuston päätös on kumottava.

Maakuntakaavaehdotus ei ole ollut kaava-alueen kunnissa maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen (MRA) 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä ja maakunnan
liiton ohjeistus nähtäville asettamisesta on ollut puutteellista.

Maakuntakaavaehdotus on pidettävä kaava-alueen kunnissa julkisesti nähtä-
vänä vähintään 30 päivän ajan. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistu-
tuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset asianomai-
sissa kunnissa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedot-
tamista. Kuntalakiin perustuen kunnanvaltuuston hyväksymässä hallintosään-
nössä määrätään, miten asianomaisessa kunnassa tiedotetaan. Kuulutukset jul-
kaistaan ainakin paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, kunnan ilmoi-
tustaululla ja nykyisin myös kunnan kotisivuilla. Sanomalehtikuulutus tavoit-
taa parhaiten kuntalaiset. Haaviston havaintojen mukaan yksikään kunta ei ole
julkaissut maakuntakaavaehdotusta koskevaa kuulutusta sanomalehdessä.
Maakunnan liiton antama ohjeistus on esittänyt pelkästään kuulutuksen asetta-
mista ilmoitustaululle ja vähän myöhemmin myös sähköiselle ilmoitustaululle.
Ohjeistus ei vastaa MRA:n 12 §:n mukaista lain kirjainta eikä henkeä.
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Maarit Nermeksen valitus

Maakuntavaltuuston päätös on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vastaisena
kumottava ensisijaisesti kokonaisuudessaan. Toissijaisesti päätös on kumot-
tava siltä osin kuin se kohdistuu Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan alu-
eeseen perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen, kuntalain tarkoituksen, kun-
nille säädettyjen tehtävien ja MRL:n tavoitteiden ja säännösten vastaisena.

Lisäksi valituksessa on katsottu, että muun ohella Hirvensalossa, Satavassa ja
Kakskerrassa asuvat tai lähisukuineen kiinteistöjä omistavat hallinto-oikeus-
tuomarit ovat esteellisiä käsittelemään tätä valitusta.

Vaihemaakuntakaava suunnitteluasiakirjoineen on epämääräinen ja sekava ja
sen vuoksi lainvastainen. Vaihekaava käsittelee sekä yhdyskuntarakentamista
että liikennettä ja palveluja eli keskeisiä asioita ja tulisi osittain voimaan kor-
vaten varsinaisen maakuntakaavan. Vaihekaavan laatiminen taajamien maan-
käytön osalta ilman muun maankäytön, kuten suojelu- ja virkistysalueiden
huomioonottamista, ei ole MRL:n mukaista. Rakentamiseen tähtäävässä maan-
käytössä on sovitettava yhteen asioita. Rakentamisen mahdollistava taajama-
kaavoittaminen on varsinaisen maakuntakaavan uudistamisen asia. On parasta
laatia ensin uudistettu maakuntakaava ja sen jälkeen erikseen liikenteen ja pal-
veluiden vaihekaava. Vaihekaavaan ei ole merkitty Friskalanlahden, Rauvo-
lanlahden ja Vaahemäki-Sorttamäen viher- ja suojelualueita, vaikka eräitä
muita alueita on merkitty. Tämä tekee kaavoituksen hahmottamisen hanka-
laksi.

MRL:n ja hallintolain mukaan maakuntakaavan pitää olla selkeä ja sillä osoite-
taan alueita tiettyyn käyttöön. Nyt vaihekaavassa on otettu käyttöön epämää-
räisiä merkintöjä, jotka osin korvaavat koko Varsinais-Suomen maakuntakaa-
van. Vaihemaakuntakaavan mukainen kaupunkikehittämisen kohdealue ”pu-
nainen lenkki” on merkitty osittain Friskalanlahden ja Rauvolanlahden suoje-
lualueiden yli. MRL edellyttää, että maakuntakaavoituksessakin oikeasti suun-
nitellaan maankäyttöä, eikä alueita jätetä tilaan, jossa sinne voidaan tarvitta-
essa kaavoittaa yleiskaavassa tai poikkeusluvalla mitä tahansa. MRL:n kaava-
hierarkian mukaan maakuntakaavan tulee ohjata yleiskaavoitusta.

Maakuntakaavan perusteena olevat selvitykset ovat puutteellisia ja tarkoitusha-
kuisia. Taajamien yhdyskuntarakennetta koskevat ja vaihemaakuntakaavassa
käytetyt selvitykset ovat tarkoitushakuisia ja mielivaltaisia ja edistävät maa-
seutumaisten ns. taajamien etenkin Hirvensalon lisärakentamista vastoin vai-
hekaavalle asetettuja tavoitteita ja MRL:ia. Maakuntakaava ei sisällä kokonais-
valtaista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, koska samalla halutaan tukea myös
yksityisautoilun houkuttelevuutta esimerkiksi Hirvensalon uuden sillan ja ns.
Turun välikehän myötä. Vaikka kyseessä on liikenteen vaihekaava, se ei si-
sällä mitään varsinaisia liikenneselvityksiä. Esitetyt liikennestrategiat ovat
suunnitelmia, eivät selvityksiä. Kaavasta puuttuvat myös kaikki konkreettiset
toimenpide-ehdotukset joukkoliikenteen kehittämiseksi ja henkilöautoilun
houkuttelevuuden vähentämiseksi. Uittamon siltavaraus on nykyisessä maa-
kuntakaavassa "yhteystarpeena", vaikka tarvetta ei ole edes selvitetty. Sitä ei
ole selvitetty tässä vaihemaakuntakaavassakaan. Vaihemaakuntakaavasta puut-
tuu kokonaan taloudellinen tarkastelu. Taloudelliset selvitykset puuttuvat ko-
konaan. Saarten rakentaminen lisää liikennettä ja kunnallisteknisiä kustannuk-
sia mm. useiden siltojen sekä koulujen ja päiväkotien rakentamista. MRL edel-
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lyttää taloudellisten vaikutusten arviointia, mukaan lukien kaavan toteutumi-
sesta aiheutuvat kunnallistekniset infrastruktuuri- ja palveluinvestointikustan-
nukset. Hirvensalon ja varsinkin Satavan osalta kustannukset ovat kohtuutto-
man korkeat verrattuna täydennys- ja lisärakentamiseen Turun mantereella
mm. keskustan liepeillä. Vaihemaakuntakaavan selostuksen mukaan mahdolli-
set vaikutukset Natura 2000 -verkostoon ja luonnonsuojelualueisiin arvioidaan
tarvittaessa ja kaavatyössä varaudutaan vaikutusten selvittämiseen luonnon-
suojelulain 65 §:n edellyttämällä tarkkuudella. Mitään ei ole kuitenkaan selvi-
tetty.

Vaihemaakuntakaava sisältää yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalu-
eita ”sinisen katkoviivan lenkkejä". Näihin Turussa on määritelty koko länti-
nen Satava ja Kakskerta eli pussin perällä 2-3 sillan takana sijaitsevat saaret,
joiden kaupunkikehittäminen on kallista, epäekologista ja MRL:n vastaista.
Nämä alueet ovat reservialueita, joiden olisi tavoitteena toteutua sitten, kun
epämääräiset kaupunkikehityksen alueet on kehitelty.  MRL edellyttää, että
maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta,
kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Reservialueiden piirtämi-
nen kartalle ei ole suunnittelemista tai kaavan pitämistä ajan tasalla. Kaavan
seutukohtaisista perusteluista käy ilmi, että Hirvensalo, Satava ja Kakskerta
ovat kehittämisalueita Turun kaupungin omien maankäytön kehittämistavoit-
teiden vuoksi, eivät MRL:n tavoitteiden vuoksi.

Maakuntakaava on myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (jäljem-
pänä myös VAT) vastainen. VAT:eissa painottuvat kestävä ja toimiva yhdys-
kuntarakenne, palveluiden saavutettavuus sekä liikennetarpeen minimointi.
Nämä periaatteet eivät toteudu esitetyssä vaihemaakuntakaavassa. Hirvensa-
loon ja osin Satavaan ja Kakskertaan suunnitellut asuinalueet ja reservialueet
eivät ole VAT:iden mukaisia mm. siksi, että ne sijaitsevat Saaristomeren her-
killä saarilla, irrallaan muusta yhdyskunnasta. Turkuun suunniteltu ns. väli-
kehä on niin ikään VAT:iden ja MRL:n vastainen, koska se lisää autoliiken-
nettä, melua ja saasteita ja hajauttaa yhdyskuntia nelikaistaisen väylän eri puo-
lille. Kehäväylän oletettu tarve perustuu vahvasti Hirvensalon ylimitoitettuun,
luonnolle haitalliseen ja kalliiseen rakentamiseen. Autokaupunkivyöhykkeellä
sijaitsevan Hirvensalon kaavoittaminen on yhdyskunta- ja kuntataloudellisesti
perusteetonta ja se lisää henkilöautoliikennettä sekä uhkaa Friskalanlahden ja
Rauvolanlahden Natura-alueita. Pelkästään Uittamonsilta maksanee noin 30
miljoonaa euroa. Hirvensalon osoittaminen kaupunkikehittämisen kohdealu-
eeksi on lyhytnäköinen poliittinen päätös.

Myös Hirvensalon uusi siltavaraus Uittamolta Hirvensalon Kaistarniemeen on
MRL:n ja VAT:iden vastainen. Siltarakentaminen liittyy täysin ylimitoitettuun
ja kalliiseen Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran kaavoittamiseen, joka hajaut-
taa yhdyskuntia sekä vähentää Friskala-Rauvonlanlahden luontoarvoja. Vaa-
hemäki Hirvensalossa on Turun seudulla harvinainen reunamoreenimuodos-
tuma, joka on kasvillisuudeltaan kuivaa lehtoa (nuokkuhelmikkälinnunherne
-tyyppi). Selänteellä kasvaa yli 100 tammea ja toistasataa pähkinäpensasta.
Voimassa olevassa maakuntakaavan selostuksessa todetaan: ”Yhteystarvemer-
kintä sijoittuu maakuntakaavan virkistystoimintojen alueelle, kulkee suojelu-
alueen SL853026 vierestä ja leikkaa suunniteltua ulkoilureittiä. Silta sijoittuu
herkkään maisematilaan. Tieyhteys vaikuttaa jossain määrin kielteisesti edellä
mainittuihin seikkoihin ja liikenneyhteyden parantamistavoite on ristiriidassa
kaavan virkistys- ja suojelutavoitteiden kanssa.” Uittamon silta ei edes vä-
hennä henkilöautoruuhkia mantereen puolella.
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MRL:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huo-
miota alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, maiseman, luonnonarvojen ja
kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittä-
vyyteen. Vaihekaava on vakavasti ristiriidassa esimerkiksi Turun saarilla ja
Uittamon-Katariinanlaakson-Rauvolan-Vaarniemen suunnalla lainvoimaisen
maakuntakaavan suojelu-, maisema- ja virkistysalueiden kanssa. Näiden aluei-
den arvo ei ole mihinkään muuttunut. Joka puolelle sijoitetut ns. taajamat ja
strategiset varausalueet ja Uittamonsilta vaarantavat nämä arvot MRL:n vastai-
sesti. Vaihemaakuntakaava ei turvaa luonnonarvoja, maisemaa ja alueiden
ekologista kestävyyttä eikä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyttä
edellä sanotuilla alueilla. Tämä selviää, kun vertaillaan vaihemaakuntakaavaa
voimassa olevan maakuntakaavan suojelu-, virkistys- ja maisema-alueisiin
sekä rakennetun ympäristön kokonaisuuksien karttoihin. Friskalanlahden-Rau-
volanlahden Natura-luonnonsuojelualueen liepeille on kaavoitettu asuinalueita
sekä Turun että Kaarinan puolella, Hirvensalossa sekä Rauvolassa ja Vaarnie-
messä. Turun puolella jo nykyinen Hirvensalon kaavoittaminen on nakertanut
Friskalanlahden luontoarvoja. Yhä lisääntyvä liikenne, myös veneliikenne sekä
asuinrakentaminen Natura-alueen ympärille vaarantavat Saaristomeren aluee-
seen kuuluvan Friskala-Rauvola -luonnonsuojelualuekokonaisuuden tulevai-
suuden. Vaikka vaihekaavassa ei tarkastella luontoarvoja, ne on MRL:n ja
VAT:iden mukaisesti otettava huomioon.

Vaihemaakuntakaava on Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran osalta perus-
tuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja kuntalain vastainen. Kaavoittaminen
saarille maksaa monikertaisesti per kerrosneliömetri tai asukas kuin mitä
mantereella. Mantereella asuvat turkulaiset veronmaksajat joutuvat maksa-
maan aivan kohtuuttomasti saarelaisten aiheuttamia kustannuksista, jotka joh-
tuvat saarten heikosta infrastruktuurista, saarten olemuksesta irrallisena mante-
reesta ja autokaupunkialueena vahvasti henkilöautoiluun pohjautuvana asuin-
alueena. Massiivinen Turun saarten kaavoittaminen merkitsee huomattavaa
mantereella asuvien turkulaisten veronmaksajien tukea saarilla asuville. Se ei
ole perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista. Toiminta ei ole
myöskään sopusoinnussa kuntalain 1 §:n kunnan toiminnan taloudellisen kes-
tävyysvaatimuksen kanssa mukaan lukien palveluiden järjestäminen taloudelli-
sesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla eikä kuntalain sen edellytyksen
kanssa, jonka mukaan kunnan ei tule subventoida yksityistä toimintaa.

Asian käsittely ja selvittäminen

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on antanut lausunnon, jossa on
muun ohella todettu, että maakuntahallitus on maankäyttö- ja rakennuslain
201 §:n mukaisesti määrännyt maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin
se on saanut lainvoiman.

Haavisto on antanut vastaselityksen.

Nermes on vastaselityksessään vaatinut päätöksen täytäntöönpanon kieltä-
mistä.

Hallinto-oikeus on eri päätöksellä 12.6.2019 taltionumero 19/0152/1 hylännyt
Nermeksen esittämän hallinto-oikeustuomareita koskevan esteellisyysväitteen.
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Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää valitukset sekä vaatimuksen vaihemaakuntakaavapää-
töksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Ratkaisun perustelut

Terttu Haaviston valitus

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaan kaavaehdotus on asetettava julki-
sesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja
merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varat-
tava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille,
jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannan-
otto esitettyyn mielipiteeseen. Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta, kos-
kee maakuntakaavan osalta maakunnan liittoa. Kaavaehdotuksen asettamisesta
nähtäville säädetään tarkemmin asetuksella.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaa-
vaehdotus on pidettävä kaava-alueen kunnissa julkisesti nähtävänä vähintään
30 päivän ajan. Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä
muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava maakunnan liitolle
ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Pykälän 2 momentin mukaan nähtäville
asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin
kunnalliset ilmoitukset asianomaisissa kunnissa julkaistaan, jollei asian mer-
kittävyys edellytä laajempaa tiedottamista.

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla
ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten
on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta
johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä
mainitun ajan kuluttua.

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi

Maakuntahallituksen antaman lausunnon mukaan vaihemaakuntakaavaehdotus
on ollut julkisesti nähtävillä 15.12.2017-26.1.2018. Kuulutus kaavaehdotuksen
nähtävilläolosta, kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset, kaavaselostus,
epävirallinen yhdistelmäkartta sekä muu liitemateriaali on toimitettu kuntiin
11.12.2017 päivätyllä saatteella, jossa aineisto on pyydetty pitämään esillä
niin, että kuntalaiset ja osalliset voivat niihin halutessaan tutustua. Kuulutus on
pyydetty laittamaan kunnan ilmoitustaululle 15.12.2017-26.1.2018 väliseksi
ajaksi. Paperisen aineiston lisäksi on kuntiin erikseen ilmoitettu sähköisen ma-
teriaalin lataamismahdollisuudesta kuntien sähköiselle ilmoitustaululle.
Nähtävilläolosta on ilmoitettu Varsinais-Suomen liiton virallisissa ilmoitusleh-
dissä Turun Sanomissa ja Åbo Underrättelserissä. Nähtävilläolosta on lisäksi
tiedotettu maakunnan liiton internetsivuilla.
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Maakunnan liiton internetsivuilla on ollut myös vaihemaakuntakaavaa koskeva
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta on käynyt ilmi kaavatyön lähtökoh-
dat ja periaatteet, kaavaprosessin eteneminen, arvioitavat vaikutukset ja arvi-
oinnin menetelmät sekä milloin ja miten kaavoitukseen on mahdollista osallis-
tua.

Haaviston valituksessa on katsottu, että vaihemaakuntakaavaehdotuksen nähtä-
villäolo kunnissa pelkästään kuntien ilmoitustauluilla ja sähköisillä ilmoitus-
tauluilla sekä maakunnan liiton antama tällaista tiedottamismenettelyä koskeva
ohjeistus ei ole vastannut MRA:n 12 §:ssä säädettyä tapaa tiedottaa maakunta-
kaavaehdotuksen nähtävilläolosta. Kaavaehdotusta koskeva kuulutus olisi
Haaviston mukaan tullut julkaista myös paikkakunnalla ilmestyvässä sanoma-
lehdessä.

MRA:n 12 § 2 momentin ja KuntaL:n 108 §:n säännökset huomioon ottaen
Haaviston valituksen perusteella jää ratkaistavaksi, onko asian merkittävyys
edellyttänyt laajempaa tiedottamista kuin yleisessä tietoverkossa ilmoittaminen
tai onko asiassa ollut tarpeen saattaa ilmoitus tiedoksi myös muulla kunnan
päättämällä tavalla. Maakuntakaavaehdotuksen nähtävilläolosta on edellä esi-
tetyllä tavalla ilmoitettu yleisessä tietoverkossa. Asiassa ei ole tullut esiin pe-
rusteita katsoa, että asian merkittävyys olisi edellyttänyt kunnissa laajempaa
tiedottamista, kun vielä otetaan huomioon, että nähtävilläolosta on ilmoitettu
sanomalehdissä maakunnan liiton toimesta. Maakunnan liiton internetsivuilla
julkaistusta maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on lisäksi
ilmennyt tiedottaminen kaavan laatimisesta ja vaikutusmahdollisuuksista mu-
kaan lukien kaavan ehdotusvaihe. Menettely maakuntakaavaehdotuksen julki-
sesti nähtäville asettamisessa tai nähtävilläolosta ilmoittamisessa ei näin ollen
ole valituksessa esitetyillä perusteilla ollut lainvastaista.

Maarit Nermeksen valitus

Maakuntakaavan keskeinen sisältö

Maakuntavaltuuston hyväksymän vaihemaakuntakaavan selostuksen mukaan
maakuntakaavassa keskitytään ainoastaan taajamien maankäyttöön sekä taaja-
miin liittyviin liikenteen ja kaupan palveluverkon kehittämistavoitteisiin ja
-kysymyksiin. Rajauksen ulkopuolelle jäävät teemat on pääosin ratkaistu joko
aiemmissa maakuntakaavaprosesseissa tai ohjelmoitu seuraavien vaihemaa-
kuntakaavojen aiheiksi.

Edelleen kaavaselostuksen mukaan vaihemaakuntakaavan keskeinen tavoite
on kehittää maakuntakaavoitusta aiempaa strategisemmaksi työkaluksi ja ko-
rostaa alueidenkäytön ja liikenneverkon ratkaisujen merkitystä maakunnan ve-
tovoimalle ja aluekehitykselle. Vaihemaakuntakaavassa haetaan uusia keinoja,
kaavamerkintöjä ja -määräyksiä maakunnan yhteisten, eri prosessien (maakun-
tastrategia, rakennemalli, liikennejärjestelmätyö, MAL-sopimus eli maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen sopimus) yhteydessä päätettyjen linjausten ja ta-
voitteiden ajoittamiseksi ja konkretisoimiseksi. Vaihemaakuntakaavan strate-
ginen tavoite on taajamien kasvun suuntaaminen nykyisille maakuntakaavan
aktiivisen maankäytön alueille sekä keskeisille, erityisesti vetovoimaisuusteki-
jöiltään kehitettäville alueille.
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Kaavakartalla tärkeimmät, näkyvät muutokset ovat:
-aktiivisen maankäytön merkintöjen ja niiden rajausten (tekniset) tarkistukset
-liikenneverkon merkintöjen tarkistukset liikennejärjestelmätyön ja erillisselvi-
tysten mukaisesti
-seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan sijainninohjaus ja mitoitus kaupan
kehittämisen ja kilpailun turvaavilla merkinnöillä
-uudet toteutuksen ajoitusta ohjaavat, maankäytön, liikenteen ja kaupan palve-
luita koskevat yhteensitovat, strategiset kehittämisperiaatemerkinnät.

Hyväksytyt kaavamerkinnät ja -määräykset sisältävän erillisen vihon mukaan
vaihemaakuntakaavakartassa ratkaisuna esitetään ainoastaan teemaan kuuluvat
uudet ja kumoutuvat merkinnät, poikkeuksena erilliskysymyksinä ratkaistavat
kysymykset sekä esiin nousseet tekniset korjaustarpeet. Kaavakartalla luetel-
laan ratkaisua koskevat kaavamerkinnät. Kokonaisuutta tulee tarkastella ajan-
tasaisesta maakuntakaavayhdistelmästä, jossa esitetään kaikki merkinnät.

Vaihemaakuntakaava kumoaa ja korvaa voimassa olevan maakuntakaavan
aktiivisen maankäytön aluevaraus- (A, C, TP, T, E, R) ja kohdemerkintöjä (at,
c, km, t, t-kem, et) sekä niihin liittyvien/rajautuvien virkistys-, suojelu- ja maa-
ja metsätalousvaltaisten alueiden aluevarausmerkintöjä (V, S, M, MRV), kau-
punkikehittämisen kohdealue ja raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoiminto-
jen kehittämisen kohdealue –kehittämisperiaatemerkinnät sekä liikenteen mer-
kintöjä. Lisäksi vaihemaakuntakaavassa tehdään valittujen teemojen ulkopuo-
lisia teknisiä tarkistuksia ja korjauksia, jotka on erikseen lueteltu selostuk-
sessa.

Maakuntakaavan esitystapa

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n 2 momentin mukaan maakuntakaava voi-
daan laatia myös vaiheittain. Saman lain 29 §:n mukaan maakuntakaava esite-
tään kartalla. Kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Maa-
kuntakaavaan liittyy selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoeh-
tojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelli-
set tiedot siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 9 §:n mukaan maakuntakaava esitetään kartalla tai kartoilla sel-
laisessa mittakaavassa, että niistä alueiden käytön ohjaustarve huomioon ot-
taen ilmenevät tarkoituksenmukaisella tavalla alueiden käytön periaatteet, tar-
peelliset alueet ja kaavan muu sisältö. Maakuntakaavamääräykset esitetään
maakuntakaavakartalla tai erillisenä asiakirjana.

Maankäyttö- ja rakennuslain 206 §:n 2 momentin mukaan asianomainen mi-
nisteriö voi antaa säännöksiä kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Ympäristö-
ministeriön asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käy-
tettävistä merkinnöistä 1 §:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
nojalla laadittavissa maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa käytetään tämän
asetuksen liitteen mukaisia merkintöjä. Kaavoissa voidaan tarvittaessa käyttää
muitakin merkintöjä. Kun kaavassa käytetään tämän asetuksen mukaista
merkintää, sitä tulee käyttää asetuksessa esitetyssä tarkoituksessa. Merkintää
voidaan täsmentää kaavamääräyksillä.
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Esitystapa valituksenalaisessa vaihemaakuntakaavassa

Valituksenalaisen päätöksen mukaan vaihemaakuntakaavakartalla esitetään
ainoastaan teemaan kuuluvat uudet ja kumoutuvat merkinnät. Kaavakartalla
luetellaan ratkaisua koskevat kaavamerkinnät. Kaavamerkinnät määräyksineen
luetellaan erillisessä vihossa. Oikeusvaikutteisia asiakirjoja ovat kaavakartta
sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Kaavamerkintöjä ja -määräyksiä koske-
vassa vihossa on lueteltu, mitä voimassa olevan maakuntakaavan aluevarauk-
sia, kohdemerkintöjä ja muita merkintöjä vaihemaakuntakaava kumoaa ja kor-
vaa edellä tässä päätöksessä esitetyllä tavalla. Valituksenalaisessa päätöksessä
on vielä todettu, että kokonaisuutta tulee tarkastella ajantasaisesta maakunta-
kaavayhdistelmästä, jossa esitetään kaikki merkinnät.

Nermeksen valituksessa on erikseen nostettu esille maakuntakaavamerkinnät
kaupunkikehittämisen kohdealue (punainen lenkki) ja yhdyskuntarakenteen
laajentumisen selvitysalue (sinisen katkoviivan lenkki) sekä vaihemaakunta-
kaavaan merkityt virkistysalueet (V).

Kaupunkikehittämisen kohdealue -merkintä sisältyy maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä 31.3.2000 annetun ympä-
ristöministeriön asetuksen liitteen mukaisiin kehittämisperiaatemerkintöihin.
Sanotun asetuksen 1 §:n mukaan merkintää voidaan täsmentää määräyksillä.
Myös selvitysalue-merkintä sisältyy edellä sanotun liitteen mukaisiin kehittä-
misperiaatemerkintöihin.

Vaihemaakuntakaavassa kaupunkikehittämisen kohdealue on määritelty kan-
sainvälisesti, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittä-
väksi, ensisijaisesti kehitettäväksi maakunnallista vetovoimaisuutta vahvista-
vaksi alueeksi. Kohdealueelle on annettu seuraavat suunnittelumääräykset:
Alueen vetovoimaisuutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella kaupunkisuunnit-
telulla. Alue, jolla yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehok-
kuutta lisätä. Rakenteen tiivistämisen tulee olla ympäristön laatua kehittävää ja
ominaispiirteet huomioivaa. Alueen kehittämisen tulee tukea kävely-, pyö-
räily- ja joukkoliikennereittien parantamista sekä edistää palveluiden saavutet-
tavuutta ja turvaamista. Kehitettävät pyöräilyn seudulliset laatuväylät on esi-
tetty ohjeellisina erillisellä liitekartalla. Asemapaikkojen yhteydessä alueen
maankäyttö suunnitellaan ja mitoitetaan paikallisjunaliikenteen toimintaedelly-
tyksiä suosivaksi ja matkaketjuja tukevaksi. Alueen kehittämisessä tulee tur-
vata luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot sekä yhtenäisten virkistys-
alueiden ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus.

Yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalue on määritelty pitkällä aikavä-
lillä tapahtuvalle suunnitellulle kehitykselle turvattavaksi alueeksi. Selvitysalu-
eelle on annettu seuraavat suunnittelumääräykset: Mahdollinen alueiden käyt-
töönotto tulee ajoittaa aikaan, jolloin seudun yhdyskuntarakenteen kestävä ke-
hitys sen mahdollistaa. Suunnittelulla voidaan tutkia alueen pitkän aikavälin
kehittämisedellytyksiä arvioimalla vaikutukset ensisijaisten kaupunkikehittä-
misen kohdealueiden toteuttamiseen. Rakentaminen alueella ei saa laadullaan
ja määrällään heikentää kaupunkikehittämisalueiden ja taajamatoimintojen
alueiden toteuttamista. Alueen suunnittelun tulee tukea kestävän liikennejär-
jestelmän tavoitteita.
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Virkistysalueiden osalta asiakirjojen mukaan vaihemaakuntakaavaan on alue-
merkinnällä (V) osoitettu aktiiviselta maankäytöltä vapautuvia, virkistysalu-
eina uusia alueita. Voimassa olevan maakuntakaavan mukaisina virkistysalu-
eina säilyviä alueita ei ole vaihemaakuntakaavassa esitetty.

Oikeudellinen arviointi

Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain. Valituksenalaisessa päätök-
sessä on siinä tarkemmin esitetyllä tavalla määritelty, miltä osin vaihemaakun-
takaava kumoaa ja korvaa voimassa olevaa maakuntakaavaa. Hallinto-oikeus
katsoo, ottaen huomioon myös maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n 4 momentin
mukainen maakuntakaavan tarkoitus yleispiirteisenä kaavana, että kaavakar-
tasta sekä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä käy riittävän selvästi ilmi, mitä
valituksenalaisella päätöksellä on ratkaistu. Kaupunkikehittämisen kohdealue
-merkintä samoin kuin selvitysalue-merkintä vastaavat edellä sanotun ympäris-
töministeriön asetuksen liitteen mukaisia kehittämisperiaatemerkintöjä. Kehit-
tämisperiaate- ja selvitysaluemerkintöjen osalta on lisäksi otettava huomioon
niiden merkitys vain suunnittelua ohjaavana ja muihin maakuntakaavassa osoi-
tettuihin alueisiin ja merkintöihin liittyvinä.

Selvitysten riittävyys

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 1 momentin mukaan kaavan tulee perustua
kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomi-
oon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Pykälän 2 momentin mukaan kaavaa laaditta-
essa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaih-
toehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuk-
sia.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslain
9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikai-
semmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat
seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunni-
telman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisten
elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmas-
toon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liiken-
teeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ym-
päristöön sekä elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Selvitystarve ja selvitykset

Taajamien sekä yhdyskuntarakenteen ja -talouden osalta vaihemaakuntakaava-
työn tietopohja muodostuu maakuntakaavan selostuksen mukaan eri lähteistä
koottavasta maakunnan tilan ajantasaisesta seurannasta, muun maakunnan
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suunnittelun yhteydessä syntyvästä materiaalista sekä kaavatyötä varten laadit-
tavista teemakohtaisista osin kaavaprosessin aikana laadituista erillisselvityk-
sistä. Tietopohja perustuu muun ohella Tilastokeskuksen väestöennusteeseen,
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maakunnittaiseen työllisyysennustee-
seen, Turun kaupunkiseudun rakennemalliin sekä Varsinais-Suomen keskus-
verkkoselvitykseen.

Taajamien maankäytön osalta kaavaratkaisun on kuvattu kaavaselostuksessa
keskittyvän aktiivisen maankäytön alueiden rajausten tarkistamiseen. Suuria
alueiden lisäystarpeita ei juurikaan ole johtuen siitä, että nykyiset maakunta-
kaavan maankäytön aluevaraukset ovat varsin laajoja ja mahdollistavia. Muu-
tos voimassaolevan kokonaismaakuntakaavan aluevarauksiin on taajamatoi-
mintojen alueiden (A) osalta pinta-alaltaan 6,3 prosenttia lisäystä. Taajamatoi-
mintojen alueita koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen kehittämistä
tulee edistää johdonmukaisella suunnittelulla ja kaavoituksella olevaa yhdys-
kuntarakennetta täydentäen.

Liikenteen osalta maakuntakaavan keskeisinä perusselvityksinä ovat koko
maakunnan 27 kunnan alueelle Varsinais-Suomen liiton toimesta viranomai-
syhteistyössä laadittu Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ sekä tämän
kanssa yhteisessä prosessissa 13 kunnan alueelle laadittu Turun seudun (raken-
nemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035. Vaihemaakuntakaavassa
on esitetty muun ohella myös valituksessa esiin tuodut Turun välikehä, mer-
kinnällä uusi kaksiajoratainen tai nelikaistainen yhdystie tai katu sekä sen ke-
hittämiseen liittyvä Uittamonsilta, merkinnällä uusi yhdystie tai katu.

Luonnonsuojelun osalta vaihemaakuntakaavan selostuksessa on arvioitu kaa-
varatkaisun vaikutuksia Natura 2000 -verkoston mukaisiin alueisiin. Rauvo-
lanlahden (FI200060) ja Ruissalon (FI200057) osalta selostuksessa viitataan
myös muun ohella Uittamon siltaratkaisun sisältävän Hirvensalon osayleiskaa-
van yhteydessä tehtyyn arviointiin ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen asiasta antamaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiseen
lausuntoon Hirvensalon osayleiskaavan Natura 2000 -alueisiin aiheutuvista
vaikutuksista laaditusta arvioinnista.

Oikeudellinen arviointi

Maakuntakaava on maankäytön suunnittelujärjestelmän yleispiirteisin kaava-
muoto. Maakuntakaavan tehtävänä on konkretisoida valtakunnallisia alueiden-
käyttötavoitteita sekä osoittaa maakunnan tasolla alueiden käytön ja yhdyskun-
tarakenteen periaatteet ja maakunnan kehityksen kannalta tarpeelliset alueet.
Arvioitaessa sitä, onko kaavaratkaisu nyt kysymyksessä olevilta osin perustu-
nut maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuihin kaavan merkittävät vai-
kutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityk-
siin, on otettava huomioon maakuntakaavan tarkoitus yleispiirteisenä maan-
käytön suunnitteluvälineenä sekä maakuntakaavan oikeusvaikutuksien toteutu-
minen alemmanasteiseen kaavoitukseen kohdistuvan ohjausvaikutuksen
kautta. Maakuntakaavan tarkoitus ei siten yleensä edellytä, että maakuntakaa-
vassa osoitetun maankäytön vaikutukset tulisi yksityiskohtaisesti selvittää jo
maakuntakaavatasolla.
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Valituksenalaisen vaihemaakuntakaavan osalta selvitysten riittävyyttä arvioita-
essa tulee ottaa huomioon vaihemaakuntakaavassa ratkaistut asiat, kaavarat-
kaisun perusteena olevat selvitykset ja muu asiakirjoista ilmenevä tietopohja,
kaavaratkaisun tukeutuminen pääasiassa olemassa olevaan alue- ja yhdyskun-
tarakenteeseen ja tieverkkoon sekä kaavaratkaisulla tehdyt muutokset suh-
teessa muutettavaan maakuntakaavaan, maakuntakaavan suunnittelutarkkuus,
kaavamerkintöihin ja -määräyksiin sisältyvät muun ohella yhdyskuntaraken-
netta ja luontoarvoja koskevat määräykset sekä yksityiskohtaisemmassa kaa-
voituksessa edellytettävät selvitykset. Edellä sanotut seikat huomioon ottaen
vaihemaakuntakaavan ei valituksessa esitetyillä perusteilla voida yhdyskunta-
rakenteen ja -talouden, liikenteen tai luontoarvojen osalta katsoa perustuvan
riittämättömiin selvityksiin. Myöskään valituksessa esiin tuotu Turun välike-
hän kehittämiseen liittyvä vaihemaakuntakaavassa esitetty ratkaisu uudesta
yhdystiestä tai kadusta Hirvensaloon ei ole edellyttänyt yksityiskohtaisempia
selvityksiä vielä maakuntakaavatasolla.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset ja valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnit-
telussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista.

Saman lain 25 §:n 4 momentin mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden
käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämi-
sen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja
sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maa-
kunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan aluei-
den käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

Saman lain 27 § 1 momentin mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeel-
lisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen ke-
hittämisestä.

Saman lain 28 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon siten kuin siitä edellä
säädetään. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista
johtuviin erityisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovi-
tettava maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen
kanssa. Pykälän 3 momentin mukaan kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä eri-
tyisesti huomiota:
1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;
2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon jär-
jestelyihin;
4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.
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Pykälän 4 momentin mukaan kaavaa laadittaessa on myös pidettävä silmällä
alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä, ettei maanomistajalle tai muulle oikeu-
den haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa. Kaavaa laadittaessa on selvitettävä,
kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat.
Pykälän 5 momentin mukaan edellä tässä pykälässä mainitut seikat on selvitet-
tävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiir-
teisenä kaavana edellyttää.

Asiassa sovellettavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston päätöksissä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
(VNp valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000 ja niiden tarkis-
tamisesta 13.11.2008) on todettu muun muassa seuraavaa:

4.3. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, ta-
loudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskunta-
rakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taaja-
mia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri
väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden lä-
heisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäi-
nen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edelly-
tyksiä parannetaan.
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edelly-
tykset asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä
hyvälle elinympäristölle.

Erityistavoitteet
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntara-
kenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityi-
sesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähen-
tävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä.
Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä kes-
kusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköi-
den sijoittuminen.

4.4. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkai-
den ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyk-
sien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvok-
kaiden luonnonalueiden välillä edistetään.

Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat val-
takunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun läh-
tökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittä-
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vät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovel-
luttava niiden historialliseen kehitykseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistys-
käytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on
ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.

4.5 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Yleistavoitteet
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsit-
tävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen si-
ten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä
vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota
kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti ole-
massa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.

Vaihemaakuntakaavaratkaisu

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VNp valtakunnallisista aluei-
denkäyttötavoitteista 30.11.2000 ja niiden tarkistamisesta 13.11.2008) tarkoi-
tettu, luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisiin aluekokonaisuuksiin kuuluva
Saaristomeri on ympäristöministeriön oppaassa ”Valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa” määritelty alueeltaan seuraa-
vasti: Saaristomerellä tarkoitetaan tässä Hankoniemestä Kemiön, Paraisten,
Rymättylän ja Kustavin pääsaarten kautta Uudenkaupungin edustalle ulottuvaa
saaristoa. Hallinto-oikeus toteaa, että Turun kaupungin alueeseen kuuluvat
Hirvensalon, Satavan tai Kakskerran saaret eivät kuulu edellä määriteltyyn
Saaristomeren alueeseen.

Maakuntavaltuuston hyväksymä vaihemaakuntakaava koskee taajamien maan-
käyttöä sekä taajamiin liittyviä liikenteen ja kaupan palveluverkkoa. Rajauksen
ulkopuolelle jäävät teemat on kaavaselostuksen mukaan pääosin ratkaistu joko
aiemmissa maakuntakaavaprosesseissa tai ohjelmoitu seuraavien vaihemaa-
kuntakaavojen aiheiksi. Vaihemaakuntakaava ei siten lähtökohtaisesti koske
aikaisemman voimassaolevan maakuntakaavoituksen mukaisia suojelu- ja vir-
kistysalueita muutoin kuin aktiivisen maankäytön aluevarauksiin (A, C, TP, E,
R) tai kohdemerkintöihin (at, c, km, t, t-kem, et) liittyviltä tai rajautuvilta
osilta. Vaihemaakuntakaavassa osoitetut taajamatoimintojen alueet ovat laa-
jentuneet voimassaolevan kokonaismaakuntakaavan aluevarauksiin nähden 6,3
prosentilla eli 26,1 neliökilometrillä. Osittain tämä laajentuminen on kohdistu-
nut virkistysalueisiin, jotka ovat vähentyneet 7,5 prosentilla eli 11,4 neliökilo-
metrillä.

Kaavaratkaisua on edellä sanotun muutoksen osalta perusteltu kaavaselostuk-
sessa myös sillä, että osin nämä muutokset on jo osoitettu yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa kuntakaavoituksessa, jolloin vaihemaakuntakaavan rooli
on ollut vallitsevan tilanteen päivittäminen. Edelleen maakuntakaavan tark-
kuus, mittakaava ja merkintöjen luonne sisältävät linjauksen, jonka mukaan
esimerkiksi taajamatoimintojen alueen (A) sisään kuuluu myös viher- ja suoje-
lualueita sekä muita ympäristön laadun takaavia maankäytön ja rakentamisen
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ratkaisuja, jos ne ovat paikallisia tai mittakaavaltaan pienialaisia. Lisäksi kau-
punkikehittämisen kohdealuetta koskee muun ohella suunnittelumääräys,
jonka mukaan alueen kehittämisessä tulee turvata luonto-, kulttuuriympäristö-
ja maisema-arvot sekä yhtenäisten virkistysalueiden ja ekologisten yhteyksien
jatkuvuus. Hirvensalon ja Satava-Kakskerran osalta virkistysalueiden muutok-
sia on kaavaratkaisun seutukohtaisissa perusteluissa perusteltu käynnissä ole-
valla yleiskaavaprosessilla ja siinä tarkentuneilla aluevarauksilla.

Vaihemaakuntakaavaa on Nermeksen valituksessa pidetty Hirvensalon sekä
erityisesti Satavan ja Kakskerran osalta kaupunkikehittämisen ja yhdyskuntata-
louden kannalta kalliina ja epäekologisena sekä henkilöautoliikennettä lisää-
vänä. Vaihemaakuntakaavassa on Hirvensaloon osoitettu taajamatoimintojen
alueita (A) yleispiirteisemmin ja jonkin verran laajemmin kuin voimassa ole-
vassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa. Lisäksi osaan Hirvensaloa on
merkitty edellä selostettu kaupunkikehittämisen kohdealue. Myös Satavaan
osoitettua taajamatoimintojen aluetta (A) on laajennettu. Satavan ja Kaksker-
ran läntisiin osiin on merkitty yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalue.
Yhdyskuntarakenteen laajentumisen selvitysalue on määritelty pitkällä aikavä-
lillä tapahtuvalle suunnitellulle kehitykselle turvattavaksi alueeksi. Selvitysalu-
eelle on annettu aikaisemmin tässä päätöksessä selostetut suunnittelumääräyk-
set. Vaihemaakuntakaavaratkaisuun liikenteen osalta sisältyy aikaisemmin
maakuntakaavassa yhteystarpeena Pitkäsalmen yli, Uittamon ja Hirvensalon
Kaistarniemen välille esitetyn tie- ja siltayhteyden osoittaminen uutena yhdys-
tienä tai pääkatuna. Tielinjauksen lähialueelle sijoittuu muun ohella Turun
kaupunkiseudun maakuntakaavassa osoitettu luonnonsuojelualue (SL 853026),
Vaahemäki.

Kaavaselostuksen mukaan vaihemaakuntakaavan strateginen tavoite taajamien
maankäytön tarkistamisen osalta on kasvun keskittäminen nykyisille maakun-
takaavan aktiivisen maankäytön alueille sekä keskeisille, erityisesti vetovoi-
maisuustekijöiltään kehitettäville alueille. Perusteluna tavoitteelle on esitetty,
että kasvu sisäänpäin hillitsee taajamarakenteen laajentumista ja edistää yhdys-
kuntarakenteen eheytymistä.

Oikeudellinen arviointi

Maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta,
kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Hallinto-oikeus katsoo,
että vaihemaakuntakaava on voitu rajata koskemaan maakuntavaltuuston pää-
töksen mukaisia asiakokonaisuuksia eikä päätös tältä osin ole maankäyttö- ja
rakennuslain maakuntakaavan laatimista tai sen sisältövaatimuksia koskevien
säännösten vastainen.

Vaihemaakuntakaavassa Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran saarille osoitettu
maankäyttö vastaa keskeisiltä osiltaan Turun kaupunkiseudun maakuntakaa-
van mukaista maankäyttöä. Turkuun suunniteltu niin sanottu välikehä on osoi-
tettu vastaavasti jo Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa. Kun otetaan
huomioon maakuntakaavan yleispiirteisyys sekä maakuntakaavassa annetut
yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ohjaavat suunnittelumääräykset, hallinto-
oikeus katsoo, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eheytyvän yhdys-
kuntarakenteen ja elinympäristön laadun osalta on otettu huomioon eikä vaihe-
maakuntakaava valituksessa esitetyillä perusteilla muutoinkaan ole yhdyskun-
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tarakenteen, alueiden käytön ekologisen kestävyyden tai liikenteen osalta maa-
kuntakaavan sisältövaatimusten vastainen. Uittamon ja Hirvensalon välisen
tieyhteyden osalta tulee vielä ottaa huomioon, ettei maakuntakaavassa osoite-
tun maankäytön sopivuutta esimerkiksi suhteessa maisemaan tai luonnonarvoi-
hin yksityiskohtaisesti ratkaista vielä maakuntakaavatasolla. Yhdyskuntara-
kenteen laajentumisen selvitysalueen osalta hallinto-oikeus toteaa, kun otetaan
huomioon tälle alueelle annetut suunnittelumääräykset, ettei selvitysalueen
voida katsoa edistävän yhdyskuntarakenteen hajautumista tai muutakaan ra-
kentamista tälle alueelle.

Kaavaselostuksen mukaan kaavaratkaisua on osin perusteltu jo osoitetuilla
muutoksilla yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kuntakaavoituksessa. Hal-
linto-oikeus katsoo, että muutoksia maakuntakaavan virkistysalueisiin ei sinäl-
lään voida perustaa vasta vireillä olevassa yksityiskohtaisemmassa kaavassa
esitettyihin ratkaisuihin. Virkistysalueiden riittävyyden osalta on otettava huo-
mioon vaihemaakuntakaavassa suojelu- ja virkistysalueisiin tehdyt muutokset
kokonaisuudessaan, maakuntakaavan yleispiirteisyys, taajamatoimintojen alu-
eeseen (A) aluevarauksen kuvauksenkin mukaan sisältyvät lähivirkistysalueet
sekä Hirvensalon osalta myös kaupunkikehittämisen kohdealueen suunnittelu-
määräykset. Lisäksi on otettava huomioon vaihemaakuntakaavalla tavoiteltu
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ohjaamalla yhdyskuntarakenteen kasvua
taajamissa sisäänpäin. Turun kaupungin alueeseen kuuluvat Hirvensalon, Sata-
van tai Kakskerran saaret eivät kuulu edellä määriteltyyn Saaristomeren aluee-
seen. Näin ollen myöskään erityisesti Saaristomerta koskevat valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet eivät ole koskeneet näitä saaria. Hallinto-oikeus kat-
soo, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon eikä vai-
hemaakuntakaava valituksessa esitetyillä perusteilla muutoinkaan ole luonnon-
suojelua, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimista tai virkis-
tykseen soveltuvien alueiden riittävyyttä koskevilta osilta maakuntakaavan si-
sältövaatimusten vastainen.

Yhdenvertaisuusperiaate ja kunnan tehtävät

Nermes on perustelut valitustaan myös sillä, että vaihemaakuntakaavan mukai-
nen maankäyttöratkaisu on kallis ja siten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
vastainen ja vastoin kuntalaissa säädettyjä kunnan tehtäviä.

Maakuntakaavan tehtävänä on konkretisoida valtakunnallisia alueidenkäyttöta-
voitteita sekä osoittaa maakunnan tasolla alueiden käytön ja yhdyskuntaraken-
teen periaatteet ja maakunnan kehityksen kannalta tarpeelliset alueet. Arvioita-
essa sitä, onko kaavaratkaisu perustuslaissa tarkoitetun yhdenvertaisuusperi-
aatteen ja kuntalaissa kunnille säädettyjen tehtävien mukainen, on otettava
huomioon maakuntakaavan tarkoitus yleispiirteisenä maankäytön suunnittelu-
välineenä sekä maakuntakaavan oikeusvaikutuksien toteutuminen välillisesti
alemmanasteiseen kaavoitukseen kohdistuvan ohjausvaikutuksen kautta. Maa-
kuntakaava on siis ohjeena laadittaessa tai muutettaessa alueen yleis- ja asema-
kaavoja, joiden laatimista myös koskevat maankäyttö- ja rakennuslaissa sääde-
tyt kaavan sisältövaatimukset sekä vaatimus kohdella maanomistajia yhden-
vertaisesti. Maakuntakaavaratkaisulla ei valituksessa esitetyillä perusteilla
voida katsoa ohjatun kuntien yksityiskohtaisempaa kaavoitusta yhdenvertai-
suusperiaatteen vastaisesti tai sillä tavalla, että kuntien mahdollisuus taloudel-
lisesti kestäviin ratkaisuihin estyisi.
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Hallinto-oikeuden yhteenveto

Maakuntakaavan hyväksyvällä maakunnan liiton toimielimellä on maankäyttö-
ja rakennuslain asettamissa rajoissa oikeus päättää siitä, minkälainen kaava
suunnittelualueelle laaditaan. Hallinto-oikeus voi tutkia valituksesta ainoastaan
kaavan lainmukaisuutta koskevat valitusperusteet. Maakuntavaltuuston hyväk-
symää lainmukaista vaihemaakuntakaavaa ei voida kumota sillä perusteella,
että valittajan käsityksen mukaan alueelle olisi ollut tarkoituksenmukaisempaa
laatia ensin kokonaismaakuntakaava tai toisen sisältöinen vaihemaakunta-
kaava. Maakuntavaltuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla
lainvastainen.

Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1  momentin mukaan maakuntahallitus
voi valitusajan kuluttua määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää pää-
töksen täytäntöönpanon.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole syytä kieltää päätöksen täy-
täntöönpanoa.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § 1 ja 2 mom, 24 § 2 mom, 25 § 4 mom, 27 §,
28 §, 29 §, 65 § ja 188 § 1 mom, 201 § 1 mom, 206 § 2 mom
Maankäyttö- ja rakennusasetus 1 §, 9 §, 12 §
Kuntalaki 108 § 135 §
Suomen perustuslaki 6 §
Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaa-
voissa käytettävistä merkinnöistä 1 §

Muutoksenhaku

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan.

Selostus valitusluvan myöntämisen edellytyksistä ja hakumenettelystä on liit-
teenä. (Julkipanon jälkeen, valituslupa).



17 (17)

Asian ratkaisijat

Hannamaija Falck Kari Hartzell
hallinto-oikeustuomari hallinto-oikeustuomari

Tuomo Knaapi
hallinto-oikeustuomari
esittelijä


