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§ 59
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja jokaisen ryhmän ensimmäiselle
varavaltuutetulle sekä julkaistu kunnan www-sivulla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle
19.11.2020, julkaistu Ruskolaisessa 26.11.2020 ja Turun Tienoossa 26.11.2020
Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen
käsittelemään jotain asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston
puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös
kunnanvaltuuston sihteerille.
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä
puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 §:n momentissa
tarkoitettu varavaltuutettu.
Ehdotus
Todetaan sähköisen etäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä kokouksen
läsnäolijat.
Puheenjohtaja ilmoittaa mahdolliset valtuutettujen esteet tai esteellisyydet ja niistä
johtuvat varavaltuutettujen läsnäolot.
Päätös
Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
osanottajat sekä sen, että kokouksessa ei ollut läsnä varavaltuutettuja.
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§ 60
Pöytäkirjan tarkastaminen
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tarja Helenius ja Monika Antikainen.
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti 3.12.2020 mennessä ja
allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
kunnan nettisivuilla 4.12.2020 alkaen.
Päätös
Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kunnanhallitus, § 215,09.11.2020
Valtuusto, § 61, 30.11.2020
§ 61
Eron myöntäminen Nora Ojalalle luottamustoimista ja henkilöiden valinta hänen tilalleen
RUSDno-2020-519
Kunnanhallitus, 09.11.2020, § 215
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Nora Ojala on 19.10.2020 lähetetyllä sähköpostiviestillä pyytänyt eroa Ruskon kunnan
luottamustoimista 1.12.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuttamisen johdosta. Nora
Ojala on toiminut kunnanhallituksen jäsenenä, ryhmänsä neljäntenä
varavaltuutettuna, kunnanhallituksen nimeämänä Mikko Toivosen varaedustajana
hyvinvointilautakunnassa, kunnanhallituksen nimeämänä kummipäättäjänä
nuorisovaltuustossa, kiinteistötyöryhmän jäsenenä sekä Turun Seudun Kehitys Oy:n
yhtiökokouksessa Antti Jussilan varaedustajana.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Nora Ojalalle myönnetään ero
1.12.2020 lukien valtuuston 4. varavaltuutetun tehtävästä sekä kunnanhallituksen
jäsenyydestä.
Lisäksi kunnanhallitus päättää myöntää 1.12.2020 lukien Nora Ojalalle eron
kunnanhallituksen varaedustajan tehtävästä hyvinvointilautakunnassa,
kummipäättäjän tehtävästä nuorisovaltuustossa, kiinteistötyöryhmän jäsenyydestä
sekä Turun Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokouksen varaedustajuudesta.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen
uuden jäsenen Nora Ojalan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien.
Kunnanhallitus päättää valita Nora Ojalan tilalle varaedustajan
hyvinvointilautakuntaan, kummipäättäjän nuorisovaltuustoon, kiinteistötyöryhmän
jäsenen sekä Turun Seudun Kehityksen yhtiökokouksen varaedustajan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.12.2020 lukien.
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Nora Ojalalle myönnetään ero
1.12.2020 lukien valtuuston 4. varavaltuutetun tehtävästä sekä kunnanhallituksen
jäsenyydestä.
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Lisäksi kunnanhallitus päätti myöntää 1.12.2020 lukien Nora Ojalalle eron
kunnanhallituksen varaedustajan tehtävästä hyvinvointilautakunnassa,
kummipäättäjän tehtävästä nuorisovaltuustossa, kiinteistötyöryhmän jäsenyydestä
sekä Turun kehitys Oy:n yhtiökokouksen varaedustajuudesta.
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen
uuden jäsenen Nora Ojalan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12. 2020 lukien.

Valtuusto, 30.11.2020, § 61

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto päättää, että Nora Ojalalle myönnetään ero 1.12.2020 lukien valtuuston 4.
varavaltuutetun tehtävästä sekä kunnanhallituksen jäsenyydestä.
Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
1.12. 2020 lukien.
Päätös
Valtuusto päätti myöntää Nora Ojalalle eron 1.12.2020 lukien valtuuston 4.
varavaltuutetun tehtävästä sekä kunnanhallituksen jäsenyydestä.
Valtuusto valitsi yksimielisesti Monika Antikaisen ehdotuksesta kunnanhallituksen
uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien Niina Pekkalan.
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Kunnanhallitus, § 228,16.11.2020
Valtuusto, § 62, 30.11.2020
§ 62
Eron myöntäminen Niina Pekkalalle valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä ja
henkilön valinta hänen tilalleen
RUSDno-2020-532
Kunnanhallitus, 16.11.2020, § 228
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Niina Pekkala on 9.11.2020 lähetetyllä sähköpostiviestillä pyytänyt eroa valtuuston 3.
varapuheenjohtajan tehtävästä 1.12.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
- Niina Pekkalalle myönnetään ero 1.12.2020 lukien valtuuston 3. varapuheenjohtajan
tehtävästä
-valtuusto valitsee valtuuston 3. varapuheenjohtajan Niina Pekkalan tilalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valtuusto, 30.11.2020, § 62

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto päättää, että Niina Pekkalalle myönnetään ero 1.12.2020 lukien valtuuston
3. varapuheenjohtajan tehtävästä.
Valtuusto valitsee valtuuston 3. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
1.12.2020 lukien.
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Päätös
Valtuusto myönsi Niina Pekkalalle eron 1.12.2020 lukien valtuuston 3.
varapuheenjohtajan tehtävästä.
Valtuusto valitsi yksimielisesti Monika Antikaisen ehdotuksesta valtuuston 3.
varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien Miia Käärin.
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Tarkastuslautakunta, § 58,18.05.2020
Valtuusto, § 27,25.05.2020
Kunnanhallitus, § 218,09.11.2020
Kunnanhallitus, § 235,23.11.2020
Valtuusto, § 63, 30.11.2020
§ 63
Arviointikertomus 2019
RUSDno-2020-264
Tarkastuslautakunta, 18.05.2020, § 58
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019 allekirjoittamaton
Tarkastuslautakunnan keskeisenä lakisääteisenä tehtävänä on arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella
tavalla. (KuntaL 121 §).
Valtuusto asettaa toiminnan ja talouden tavoitteet hyväksyessään kuntalain 110.2 §:n
mukaisesti talousarvion ja –suunnitelman.
Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 115 §).
Ehdotus
Ruskon tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston hyväksymän
hallintosäännön mukaan kuuluvat tehtävät ja esittää valtuustolle kuntalain 121 §:n
tarkoittaman arviointikertomuksensa.
Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valtuusto, 25.05.2020, § 27
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019
.
Ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen.
Päätös
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Valtuusto päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen
ja lähettää sen toimialoille käsiteltävksi ja toimenpiteitä varten.

Kunnanhallitus, 09.11.2020, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Arviointikertomus 2019 vastineet .pdf
Valtuusto päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 27 merkitä tarkastuslautakunnan
laatiman arviointikertomuksen 2019 tiedoksi ja lähettää sen toimialoille käsiteltäväksi
ja toimenpiteitä varten.
Lautakunnat ja toimialat ovat käsitelleet arviointikertomuksessa esitettyjä asioita.
Käsittelyistä on laadittu yhteenveto, joka on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää laaditun yhteenvedon lausuntonaan valtuustolle ja
tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 235
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Arviointikertomus 2019 vastineet 23.11.20.pdf
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.11.2020 palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi siten, että arviointikertomuksen vastineisiin sisällytetään sosiaali- ja
terveyspalvelujen arvioita tavoitteiden toteutumisesta. Vastineet on nyt liitetty
kertomuksesta annettujen arvioiden/kommenttien yhteenvetoon, joka on esityslistan
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää laaditun yhteenvedon lausuntonaan valtuustolle ja
tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa osana lausuntoa, että Raision sosiaali- ja terveystoimi ei
ole antanut kannanottoa siihen, miksi tavoitteet eivät ole toteutuneet tai ovat
toteutuneet heikosti.

Valtuusto, 30.11.2020, § 63
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019 vastineet 23.11.20.pdf

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto merkitsee tiedoksi lautakuntakäsittelyistä laaditun yhteenvedon
arviointikertomuksesta 2019 sekä kunnanhallituksen asiaa koskevan käsittelyn.
Päätös
Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kunnanhallitus, § 236,23.11.2020
Valtuusto, § 64, 30.11.2020
§ 64
As Oy Ruskolan osakkeiden lunastaminen
RUSDno-2020-540
Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 236
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Kiinteistötyöryhmän esityksestä ja kunnanhallituksen suostumuksella on neuvoteltu
Ruskolan liikesiiven osakkaiden kanssa osakkeiden lunastamisesta. Osaltaan
hankinnan voi nähdä liittyvään Ruskon kunnan keskustan kehittämiseen. Neuvottelut
ovat edenneet liikehuoneisto L1 osalta siihen pisteeseen, että Ruskon kunnan olisi
mahdollista lunastaa 25.000 euron hintaan As. Oy Ruskolan osakkeet 1017-1118, jotka
oikeuttavat liikehuoneiston L1 hallintaan ja käsittää 102 m2 liikehuoneiston
katutasossa osoitteessa Vanhatie 2, 21290 Rusko. Kyseessä on apteekin entiset tilat.

Liikehuoneiston lunastaminen helpottaa nykytilanteessa Ruskon kunnan tilapulaa ja
kiinteistöä voidaan käyttää kokous- ja neuvottelutilana mm. kolmannen sektorin
taholla. Myös mm. vanhusten päivätoimintaan on ilmennyt tilatarvetta.
Tulevaisuudessa kaupan voi nähdä parantavan Ruskon kunnan roolia keskustaajaman
tulevaisuuden kehittämisessä.
Isännöitsijätodistus esitellään kunnanhallituksen kokouksessa
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hankkia As. Oy Ruskolan osakkeet 1017-118, jotka oikeuttavat
liikehuoneiston L1 hallintaan, 25.000 euron hintaan sekä samalla esittää valtuustolle,
että valtuusto päättää muuttaa vuoden 2020 talousarvion investointiohjelmaa
myöntämällä 25.000 euron määrärahan kyseiseen tarkoitukseen.
Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti päätöksenteon
jälkeen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän
asian osalta heti päätöksenteon jälkeen.

Valtuusto, 30.11.2020, § 64
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Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2020 talousarvion investointiohjelmaa
myöntämällä 25 000 euron määrärahan As Oy Ruskolan osakkeiden 1017-1118, jotka
oikeuttavat liikehuoneiston L 1 hallintaan, hankintaan.
Päätös
Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kunnanhallitus, § 65,30.03.2020
Kunnanhallitus, § 84,20.04.2020
Kunnanhallitus, § 227,16.11.2020
Valtuusto, § 65, 30.11.2020
§ 65
Vahdon kunnanosan osayleiskaava
RUSDno-2012-1
Kunnanhallitus, 30.03.2020, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 20190320_Ehdotus2_VahtoOYK_tark20200320_pienennos.pdf
2 Selostus_20190320_tark20200320.pdf
3 LIITE 1_sijainti ja rajaus_.pdf
4 LIITE 2_ OAS_20200320.pdf
5 LIITE 3_MK ote.pdf
6 LIITE 4a_Kirkonseudun OYK_.pdf
7 LIITE 4b_Lavamäen OYK_.pdf
8 LIITE 5_Asemakaavoitettu_alue.pdf
9 LIITE 6_Maanomistus.pdf
10 LIITE 7a_Luontoselvitys.pdf
11 LIITE 7b_Natura.pdf
12 LIITE 7c_Arvio Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta.pdf
13 LIITE 7d_Luontoselvitys_päivitys_2019.pdf
14 LIITE 8a_Maisemaselvitys_.pdf
15 LIITE 8b_Maisemarakenne_.pdf
16 LIITE 8c_Maisemakuva_.pdf
17 LIITE 8d_Maisemasuositus_.pdf
18 LIITE 9_Vaestonennuste.pdf
19 LIITE 10_Vanha_rakennuskanta_tark20200320.pdf
20 LIITE 10b_Maakuntamuseon lausunto.pdf
21 LIITE 11_Muinaisjäännökset.pdf
22 LIITE 12_palvelurakenne.pdf
23 LIITE 13_Liikenneselvitys_.pdf
24 LIITE 14_verkostot-vesivarat.pdf
Kunnanhallitus 17.9.2012 § 211
Valmistelu: kunnanjohtaja Arto Oikarinen puh. (02) 4392 520
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Valtuuston asettamissa tavoitteissa on todettu, että Vahdon kunnanosan
yleiskaavatyö käynnistetään vuonna 2012. Yleiskaavatyön käynnistystä on siirtänyt se,
että Vahdon kunnanosa kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaava-alueeseen ja
alueella ei ole vielä oikeusvaikutteista maakuntakaavaa. Maakuntavaltuusto on
hyväksynyt kaavan 13.12.2010 ja kaava on tällä hetkellä ympäristöministeriössä
vahvistettavana. Tämän hetken tietojen mukavaan ympäristöministeriö
vahvistuspäätös tullee vuoden 2012 syksyn aikana. Näin ollen yleiskaavatyön
valmistelu voidaan käynnistää.
Yleiskaava on kaavahierarkiassa maakuntakaavan ja asemakaavan välissä.
Maakuntakaavan valmistelusta vastaa maakuntaliitto. Maakuntakaavoitusta ohjaa
valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet. Yleiskaavoitusta vastaavasti ohjaa maakuntakaava, joten
yleiskaava ei voi olennaisesti poiketa maakuntakaavan tavoitteista. Valtuuston
hyväksymällä yleiskaavalla ohjataan tulevaa asemakaavoitusta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:ssä säädetään, että yleiskaavan tarkoituksena on
kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen
sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja
rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun
kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen
ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava
voidaan laatia myös vaiheittain ja osa-alueittain.
Yleiskaava osoittaa kunnan oman tahdon alueiden käytön järjestämiseksi sovittaen
yhteen paikallisia intressejä, joita alueiden käyttöön kohdistuu. Yleiskaavoituksen
avulla sovitetaan siis maakuntakaavassa määriteltyjä valtakunnallisia ja
maakunnallisia alueiden käytön tavoitteita kunnan omiin tavoitteisiin (Yleiskaavan
sisältö ja esitystavat/ympäristöministerion julkaisu)
Saman lain 37 §:ssä säädetään, että kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan
laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Vahdon kunnanosaan ei ole laadittu koko
entistä Vahdon kunnan aluetta käsittävää yleiskaavaa. Vahdon kunnanvaltuusto on
19.6.1990 hyväksynyt Vahdon kirkonseudun osayleiskaavan. Kyseinen osayleiskaava
on oikeusvaikutukseton ja se rajoittuu lähinnä nykyisille asemakaava-alueille. Koska
Vahdon kunnanosassa ei ole koko aluetta koskevaa yleiskaavaa, on kunnan ryhdyttävä
laatimaan alueelle oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Ympäristöministeriö on määritellyt erilaisten yleiskaavojen tyypillisiä
perusominaisuuksia. Ministeriön jaottelun mukaan yleiskaava voi olla strateginen
yleiskaava, yleispiirteinen aluevarausyleiskaava, yksityiskohtainen
aluevarausyleiskaava ja yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan
rakentamista ja muuta maankäyttöä.
Ympäristöministeriön luokittelu on esityslistan oheismateriaalina.
Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon tai
toimenpiderajoituksen alueelle, jonne yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on
pantu vireille. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi
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vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään
viidellä vuodella ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kunnan hakemuksesta
erityisestä syystä sen jälkeen enintään viidellä vuodella.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi käynnistää yleispiirteisen
aluevarausyleiskaavan laatimisen Vahdon kunnanosaan. Samalla kunnanhallitus
esittää valtuustolle, että kaavoitettavalle alueelle ei määrätä rakennuskieltoa ja
toimenpiderajoitusta.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
___________
Valtuusto 29.10.2012 § 75
Ympäristöministeriön luokittelu on esityslistan oheismateriaalina.
Päätösehdotus:
Valtuusto päättää käynnistää yleispiirteisen aluevarausyleiskaavan laatimisen Vahdon
kunnanosaan. Samalla valtuusto päättää, että kaavoitettavalle alueelle ei määrätä
rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta.
Päätös:
Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
____________
Kunnanhallitus 4.2.2013 § 44
Yleiskaavatyöstä on pyydetty tarjoukset 30.11.2012 päivätyllä
tarjouspyynnöllä. Tarjouspyyntö on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön
ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoitussivustolla (HILMA). Tarjousasiakirjat
toimitettiin kahdeksalle kiinnostuneelle yritykselle. Määräaikaan 7.1.2013 mennessä
tarjouksen jätti kolme yritystä.
Tarjouspyyntökirje on esityslistan oheismateriaalina.
Tarjoukset avattiin 11.1.2013. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin tarjousten
kokonaistaloudellinen arviointi tarjouspyynnössä esitetyin
vertailuperustein. Tarjouspyynnön mukaan hinnan vaikutus on 60 % ja laadun
vaikutus on 40 %. Laatupisteitä annettiin työohjelman, työmäärän kohdentumisen ja
henkilöstön ammattitaidon perusteella.
Pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki AIRIX
Ympäristö Oy (82 p.), toiseksi eniten pisteitä sai Eriksson Arkkitehdit Oy (72 p.) ja
kolmanneksi eniten FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (69 p.).
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Esityslistan oheismateriaalina on tarjousten avaamispöytäkirja, jossa on näkyvissä
myös pisteytys.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy AIRIX Ympäristö Oy:n tarjouksen ja päättää valita sen Vahdon
kunnanosan yleiskaavan laatijaksi.
Lisäksi kunnanhallitus ilmoittaa, että tällä päätöksellä ei vielä synnyt
toimeksiantosopimusta, vaan se syntyy sen jälkeen kun päätös on saanut lainvoiman
ja toimeksiantosopimus on allekirjoitettu.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
________
Kunnanhallitus 22.4.2013 § 120
Vahdon kunnanosan osayleiskaavatyö on käynnistynyt. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan (OAS) on selvitetty suunnittelualuetta koskevat
valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset tavoitteet. OAS toimii kunnan,
viranomaisten, suunnittelijan ja osallisten ohjeena suunnitteluprosessin aikana.
Osayleiskaavaprosessin vaiheiden esittelemiseksi ja maankäytönsuunnittelun
paikallisten tavoitteiden asettamiseksi on kunnan luottamushenkilöille tarpeen
järjestää seminaaritilaisuus, jonka perusteella konsultti tarkentaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelman kohtaa 3.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa 6. mainittujen naapurikuntien ja
muiden viranomaisten kesken järjestettävän aloitusneuvottelun perusteella OAS voi
vielä tarkentua toukokuussa. Tämän jälkeen kunnanhallitus päättää Vahdon
kunnanosan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville
asettamisesta.
Esityslistan oheismateriaalina on alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Päätösehdotus:
Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkitään kunnanhallituksen tietoon
saatetuksi.
Samalla kunnanhallitus toteaa, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainittujen lautakuntien ja valtuuston jäsenille pidetään Vahdon kunnanosan
osayleiskaavoitusta koskeva seminaari toukokuussa Ruskon kunnantalolla.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
____________
Kunnanhallitus 17.6.2013 § 174
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Valmistelu: kunnanjohtaja Arto Oikarinen, puh. 02 4393 520
Edellisen käsittelyn jälkeen on pidetty luottamushenkilöseminaari 14.5.2013 ja
viranomaisneuvottelu 22.5.2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu
seminaarin ja viranomaisneuvottelun jälkeen.
Esityslistan oheismateriaalina on muistio viranomaisneuvottelusta sekä tarkistettu
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Tilaajan esityksestä kaavoitusprosessin aikataulua on myöhennetty kahdella
kuukaudella. Myöhentämisellä saadaan lisäaikaa valmisteluun ja kustannuksia
siirrettyä vuodelle 2014. Lisäksi Ruskon kunnassa on vireillä useita
asemakaavahankkeita, joten kunnan resurssit eivät riitä useiden samanaikaisten
hankkeiden toteuttamiseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville mielipiteiden jättämistä
varten 30 vuorokauden ajaksi. Suunnitelmaa päivitetään kaavan laadinnan ajan ja
siihen voi tutustua Ruskon kunnantalolla sekä kunnan verkkosivuilla.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Vahdon kunnanosan osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville mielipiteiden jättämistä varten ajalle
29.7.–28.8.2013. Lisäksi kunnanhallitus päättää kuuluttaa kaavan vireilletulosta
samassa kuulutuksessa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
____________
Kunnanhallitus 3.3.2014 § 57
Kaavoitustyö on edennyt siten, että luonnokset maisemaselvityksestä,
liikenneselvityksestä ja luontoarvojen perusselvityksestä ovat valmistuneet.
Niiden ja muiden perusselvitysten pohjalta kaavan laatija on tehnyt luonnoksen
osayleiskaavasta ja siihen liittyvän kaavaselostuksen.
Yleiskaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi, jossa pyritään huomioimaan jo
varhaisessa vaiheessa alueen asukkaiden ja muiden osallisten mielipiteet. Tämän
johdosta on tarkoituksenmukaista, että ennen lopullista luonnosta alustavat
suunnitelmat asetetaan nähtäville ja varataan mahdollisuus osallisille esittää
mielipiteensä valmisteilla olevasta kaavasta. Lisäksi kaavasuunnitelmia on tarkoitus
esitellä yleisötilaisuudessa, jonka pitämisestä on alustavasti sovittu.
Esityslistan oheismateriaalina on kaavaluonnos (3 karttaa) ja siihen liittyvä
kaavaselostus.
Kaavaluonnokseen liittyvä materiaali on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa
http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/rusko/vahto_oyk/
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Päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen ja alustavan kaavaluonnoksen
tiedoksi.
2. Kaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen asetetaan julkisesti nähtäville
ajalle 10.3.–16.4.2014. Ilmoitus nähtävilläpidosta julkaistaan Turun Tienoo –
nimisessä lehdessä ja Ruskolainen – nimisessä julkaisussa.
3. Kaavaluonnosta esitellään Laukolan koululla järjestettävässä yleisötilaisuudessa
19.2014 klo 18.
__ __ __
Matti Aaltonen ja Veikko Vahtera poistuivat kokouksesta esteellisinä hallintolain 28 §:n
1. momentin 3-kohdan perusteella tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus keskusteli Vahdon kunnanosan osayleiskaavasta.
Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan
seuraavasti: ”Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa olla asettamatta kaavaluonnosta
julkisesti nähtäville, vaan se järjestää yhteisen tapaamisen teknisen lautakunnan sekä
kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kanssa 19.3.2014 klo 18.00, johon pyydetään
kaavan laatija esittelemään kaavaa”.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.
_____________
Kunnanhallitus 28.4.2014 § 107
Edellä mainittu luottamushenkilöiden tapaaminen järjestettiin 19.3.2014. Kaavan
laatija on tehnyt tarkistuksia kaavaluonnokseen tapaamisessa annetun palautteen
pohjalta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § säädetään, että kaavoitusmenettely tulee järjestää ja
suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa
valmisteltaessa tulee tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, että maankäyttö- ja
rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä
esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto
nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai
suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi
katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan
jäsenet. Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla.
Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on
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ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on
kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä
sanomalehdessä.
Tarkistetutut otteet kaavaluonnoksesta ja kaavaselostus ovat esityslistan
oheismateriaalina.
Kaavaluonnokseen (22.4.2014) liittyvä materiaali on kokonaisuudessaan luettavissa
osoitteessa http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/rusko/vahto_oyk/
Päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus hyväksyy kaavaluonnoksen.
2. Kaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen asetetaan julkisesti nähtäville
ajalle 5.5.–18.6.2014. Ilmoitus nähtävilläpidosta julkaistaan Turun Tienoo –
nimisessä lehdessä ja Ruskolainen – nimisessä julkaisussa.
3. Kaavaluonnosta esitellään Laukolan koululla järjestettävässä yleisötilaisuudessa
15.2014 klo 18.
4. Luonnoksesta pyydetään mielipiteet Ruskon kunnan kaavoitus- ja
rakennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnalta sekä kirjasto- ja vapaa-aikalautakunnalta.
5. Kunta varaa mahdollisuuden mielipiteen antamiseen Varsinais-suomen
elinkeino- liikenne ja ympäristövirastolle, Varsinais-Suomen liitolle,
Museovirastolle, Turun museokeskukselle, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle,
naapurikunnille (Aura, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pöytyä ja Turku), puhelin-
sähköyhtiöille, energianjakeluyhtiöille, paikallisille vesiosuuskunnille ja Turun
Seudun Jätehuolto Oy:lle.
__ __ __
Timo Vuorila ja Veikko Vahtera poistuivat kokouksesta esteellisinä hallintolain 28 §:n 1.
momentin 3-kohdan perusteella tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus keskusteli Vahdon kunnanosan osayleiskaavasta.
Päätös:
Kunnanhallitus merkitsi yksimielisesti kaavaluonnoksen tiedoksi.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa kaavaluonnoksen selostuksineen ja
selvityksineen julkisesti nähtäville ajalle 5.5. – 18.6.2014. Ilmoitus nähtävillä pidosta
julkaistaan Turun Tienoo – nimisessä lehdessä ja Ruskolainen – nimisessä julkaisussa.
Kunnanhallitus totesi, että kaavaluonnosta esitellään Laukolan koululla
järjestettävässä yleisötilaisuudessa 13.5.2014 klo 18.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää mielipiteet Ruskon kunnan kaavoitus- ja
rakennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnalta sekä kirjasto- ja vapaa-aikalautakunnalta.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti varata mahdollisuuden mielipiteen antamiseen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Varsinais-Suomen
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liitolle, Museovirastolle, Turun museokeskukselle, Varsinais-Suomen
pelastuslaitokselle, naapurikunnille (Aura, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pöytyä ja
Turku), puhelin- ja sähköyhtiöille, energianjakeluyhtiöille, paikallisille vesiosuuskunnille
ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle.
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä työryhmän pohtimaan ja
kirjaamaan kaavoitusprosessissa mahdollisesti esiin tulevia yksittäisiä asioita ja
esittämään ne kaavoittajalle ennen Laukolan koululla pidettävää yleisötilaisuutta.
Kyseiseen työryhmään kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Monika Antikaisen,
Riitta-Liisa Järviön, Pasi Kankaanpään, Sauli Lähteenmäen, Jorma Raikon, Arto
Oikarisen ja Niko Paloposken.
___________
Kunnanhallitus 15.12.2014 § 306
Kaavaluonnoksesta annettiin 55 lausuntoa ja mielipidettä. Kaavan laatija on esitellyt
lausuntoja ja mielipiteitä kunnanhallitukselle 15.10.2014. Sen jälkeen on pidetty
kehittämiskeskustelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajien
kanssa. Kehittämiskeskustelun aiheena oli Vahdon kunnanosan osayleiskaavasta
annetut lausunnot ja mielipiteet.
Kehittämiskeskustelussa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
1. Ennen yksityiskohtaista käsittelyä käytiin keskustelu valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioimisesta yleiskaavoituksessa.
2. Yhdyskuntarakenteen osalta todettiin yksimielisesti, että Lavamäen
asemakaavoitettavaksi merkitty alue voidaan poistaa. MA-alueiden osalta
todettiin, että Vahdon maisemakuvan kannalta merkittävät alueet (taajaman
eteläpuoli ja Turun suuntaan menevä peltoalue) merkitään MA-
merkinnällä. Muut peltoalueet merkitään M-merkinnällä.
3. Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta todettiin, että suojeltavaksi merkittyjen
kiinteistöjen osalta pyydetään museokeskuksen lausunto niistä kiinteistöistä,
joita on esitetty mielipiteissä poistettavaksi. Vahdonjoen varteen merkitty My/s
alueen rajausta voidaan tarkentaa. Merkintää pidettiin tarpeellisena
jokimaiseman kulttuurimaiseman säilyttämisen kannalta.
4. Liikenne ja tieverkon osalta todettiin, että Haku-tien osalta riittää
yhteystarvemerkintä.
5. Luonnonsuojelun osalta todettiin, että liito-oravien elinpiirimerkinnästä
neuvotellaan ELY-keskuksen edustajien kanssa.
6. Asutuksen sijoittamista pohjavesialueelle harkitaan uudelleen. Ampuradan
sijoittumista pohjavesialueelle ei pidetty hyvänä, vaan sille etsitään toista
sijoituspaikkaa, joka sijaitsisi pohjavesialueen ulkopuolella.
7. Virkistysalueita on merkitty vähän ja viranomaisten mielestä asemakaavoitetuille
ja asemakaavoitettavaksi suunnitelluille alueille on varattava tilaa myös
lähivirkistykseen.
8. MU-merkinnälle haetaan vaihtoehtoista ja selvempää merkintää.
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9. Kansallispuistossa olevat ulkoilureitit merkitään alueelle laaditun hoito- ja
käyttösuunnitelman mukaan.
10. Pima-alueet voidaan merkitä erilliseen karttaa, joka liitetään kaavaselostukseen.
Kaavan laatija on tehnyt yhteenvedon annetuista lausunnoista ja
mielipiteistä. Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto, johon kaavan laatija on
antanut oman vastineensa. Yhteenvedossa on kunnanhallituksen esittelijän esitys
kunnanhallituksen vastineeksi.
Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä, johon on
kirjoitettu kaavan laatijan vastine-esitys ja kunnanhallituksen esittelijän ehdotus
kunnanhallituksen vastineeksi.
Kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville toimitetaan kopiot muistutuksista ja
lausunnoista sekä Suomen ympäristökeskuksen tekemä kartta kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteesta vuodelta 2012.
Kaavoitusprosessi etenee siten, että kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti
kaavan laatija ryhtyy valmistelemaan kaavaehdotusta, joka tulee kunnanhallituksen
käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot osallisilta.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee lausunnot ja mielipiteet tiedoksi.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kaavaluonnosta ryhdytään valmistelemaan
oheismateriaalina olevan kunnanhallituksen vastineen pohjalta.
__ __ __
Merkitään pöytäkirjaan, että Veikko Vahtera poistui kokouksesta esteellisenä
hallintolain 28 §:n 1. momentin 3-kohdan perusteella tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus keskusteli Vahdon kunnanosan osayleiskaavasta.
Käydyn keskustelun aikana Marjut Seppälä esitti asian palauttamista valmisteltavaksi.
Antti Mattila kannatti Seppälän tekemää ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako kukaan Seppälän tekemän ja Mattilan
kannattaman ehdotuksen hyväksymistä.
Päätös:
Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti
päättäneen palauttaa asian valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä lausunnot ja mielipiteet tiedoksi ja pyytää
lisäselvitystä avoimena oleviin asioihin.
___________
Kunnanhallitus 2.3.2015 § 54
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Kaavan laatija on tehnyt uuden ehdotuksen yleiskaavasta.
Kaava-aineisto löytyy osoitteesta:
http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/rusko/vahto_oyk/
Käyttäjätunnus: Rusko
Salasana: vahtoOYK
Kaavakartta on esityslistan oheismateriaalina.
Kaavan laatija Sanukka Lehtiö tulee esittelemään uusinta versiota.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Jatkotoimista päätetään esittelyn jälkeen.
__ __ __
Sanukka Lehtiö esitteli uusinta versiota yleiskaavasta klo 17.30 – 18.20.
Esittelyn jälkeen kunnanhallitus keskusteli Vahdon kunnanosan osayleiskaavan
laadinnasta.
Tuotiin esiin ajatus siitä, että kaavatyöryhmä käsittelisi asiaa ensin ja sen jälkeen asia
palautuisi kunnanhallituksen käsittelyyn. Sovittiin, että kaavatyöryhmä käsittelee asiaa
31.3.2015 klo 18.00.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kaavatyöryhmälle, jonka
jälkeen asia palautuu kunnanhallitukseen.
___________
Kunnanhallitus 13.4.2015 § 104
Varsinais-Suomen maakuntamuseo on antanut lausunnon Vahdon yleiskaavan
maiseman ja rakennusten suojelumerkinnöistä.
Maakuntamuseon lausunto on esityslistan oheismateriaalina.
Kaavatyöryhmä on 31.3.2015 valmistellut kunnanhallituksen vastinetta annettuihin
lausuntoihin ja mielipiteisiin.
Kaavatyöryhmän vastine-ehdotus on esityslistan oheismateriaalina.
Päätösehdotus.
Kunnanhallitus hyväksyy kaavatyöryhmän ehdotuksen vastineeksi.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kaavaehdotusta ryhdytään valmistelemaan edellä
hyväksytyn vastineen pohjalta.
__ __ __
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Kunnanhallitus keskusteli Vahdon kunnanosan osayleiskaavasta.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.
________
Kunnanhallitus 4.5.2015 § 126
Kaavatyöryhmän vastine-ehdotus, jota on tarkistettu kunnanhallituksen edellisessä
kokouksessa käydyn keskustelun perusteella, on esityslistan oheismateriaalina.
Päätösehdotus.
Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan ehdotuksen vastineeksi.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kaavaehdotusta ryhdytään valmistelemaan edellä
hyväksytyn vastineen pohjalta.
__ __ __
Kunnanhallitus keskusteli kaavatyöryhmän vastine-ehdotuksesta. Käydyn keskustelun
aikana kunnanhallitus teki muutoksia ja tarkennuksia vastineeseen.
Käydyn keskustelun aikana Jorma Raiko teki esityksen MU- ja tiettyjen MA-alueiden
muuttamiseksi M-alueiksi. Tehtyä esitystä ei kannatettu.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi pöytäkirjan liitteenä olevan kunnanhallituksen vastineen
annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin kokouksessa tehtyine muutoksineen ja
tarkennuksineen.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kaavaehdotusta ryhdytään valmistelemaan edellä
hyväksytyn vastineen pohjalta.
___________
Kunnanhallitus 7.3.2016 § 47
Annettujen lausuntojen, kuntalaisten mielipiteiden sekä kaavatyöryhmän ja kaavan
laatijan kesken käytyjen neuvottelujen perusteella on kaavan laatija tehnyt 22.10.2015
päivätyn kaavaehdotuksen. Kaavatyöryhmä on käsitellyt ehdotusta
17.2.2016. Kaavatyöryhmä päätti esittää, että ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville
ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen on
tehty lukuisia tarkistuksia. Merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:
1. MU-merkintä on korvattu M-1 merkinnällä, jossa kaavamääräystä on muutettu
siten, että nykyinen toiminta alueella ei vaikeudu, mutta mahdollistetaan
rakentaminen ulkoilun ja retkeilyn tarpeisiin. Alueen käytössä tulee ottaa
huomioon ulkoilureittien säilymisedellytykset ja järjestämismahdollisuudet.
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2. MA-alueita on vähennetty ja korvattu MT-merkinnällä (alue on tarkoitettu
maatalouskäyttöön, jonne saa rakentaa maataloutta palvelevia tuotanto- ja
talousrakennuksia).
3. Pima-merkinnät (mahdollisesti pilaantuneen maa-alueen kohde) on poistettu.
4. Kaava-alueen eteläosassa oleva A0-2 alue on korvattu merkinnällä AO-4
(erillispientalojen asuntoalueen pitkän aikavälin laajentumisalue)
5. Pohjavesialueen erillispientalojen alue on merkitty määräyksellä AO-3.
6. TP-alueista on poistettu vaiheistus ja alueita on hieman laajennettu.
7. Luo-merkintä (luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue) on jaettu
kolmeen erilaiseen merkintään (luo, s-1 ja luo 2)
8. Kaavamääräyksiin on tehty väljentäviä tarkennuksia.
Kaavaehdotus ja – selostus ovat esityslistan oheismateriaalina. Lisäksi kaavaehdotus
on luettavissa osoitteessa http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/rusko/vahto_oyk/.
Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:ssä säädetään, että kaavaehdotus on asetettava
julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja
merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava
tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus).
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaan yleiskaavaehdotus on pidettävä
julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus
tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen
nähtävälläoloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen
tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan,
jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista.
Saman asetuksen 20 §:ssä säädetään, että yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä
lausunto:
1. maakunnan liitolta;
2. kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa;
3. tarpeen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä muilta
yleiskaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen selostuksineen julkisesti nähtäville
ajalle 14.3. – 22.4.2016. Ilmoitus nähtävillä pidosta julkaistaan kunnan ilmoitustaululla,
Turun Tienoo – nimisessä lehdessä ja Ruskolainen – nimisessä julkaisussa sekä
kunnan internet-sivuilla.
Kunnanhallitus päättää, että kaavaluonnosta esitellään nähtävilläoloaikana Laukolan
koululla järjestettävässä yleisötilaisuudessa.
Kunnanhallitus päättää pyytää lausunnot kaavaehdotuksesta seuraavilta
viranomaisilta ja yhteisöilta:
1. Varsinais-Suomen liitto
2. Naapurikunnat (Turku, Aura, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Pöytyä)
3. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
4.
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4. Ruskon kunnan lautakunnat (kaavoitus- ja rakennuslautakunta, tekninen
lautakunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kirjasto- ja vapaa-
aikalautakunta)
5. Museovirasto/Museokeskus
6. puhelin-, sähkönjakelu- ja jätehuoltoyhtiöt.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
__________
Kunnanhallitus 30.3.2020
Kaavaehdotuksesta tuli 13 lausuntoa ja 25 muistutusta. Näiden pohjalta ehdotusta
päivitettiin ja vuonna 2019 tarkennettiin luontoarvojen perusselvitystä liito-orava- ja
muiden Luo-kohteiden osalta (liite 7d). Sr-kohteisiin tehtiin muutoksia nykyisen
tilanteen osalta (puretut rakennukset ja merkintöjen sijainnin korjaukset). Kaava-
aineisto on päivitetty viimeisen kerran maaliskussa 2020, jolloin korjattiin
mm. pohjavesialueet. Kaavanlaatija on valmistellut ehdotuksen muistutuksien ja
lausuntojen vastineeksi (liite 16).
Osayleiskaavaehdotus ja -selostus sekä sitä koskevat liitteet ovat esityslistan
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy kaavanlaatijan tekemän vastineen (liite 16) koskien
ehdotuksesta jätettyjä muistutuksia ja lausuntoja. Päätösote ja vastine lähetetään
tiedoksi muistutuksen tai lausunnon jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa.
Kunnanhallitus päättää asettaa muutetun kaavaehdotuksen selostuksineen julkisesti
nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Ilmoitus nähtävillä pidosta julkaistaan kunnan
ilmoitustaululla, Turun Tienoo -lehdessä ja Ruskolainen -julkaisussa sekä kunnan
internetsivuilla.
Kunnanhallitus päättää pyytää lausunnot kaavaehdotuksesta seuraavilta
viranomaisilta ja yhteisöilta:
1.
2.
3.
4.

Varsinais-Suomen liitto
Naapurikunnat (Turku, Aura, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Pöytyä)
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ruskon kunnan lautakunnat (rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen
lautakunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, hyvinvointilautakunta)
5. Museovirasto/Museokeskus
6. puhelin-, sähkönjakelu- ja jätehuoltoyhtiöt.
Päätös
Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 20.4.20 pidettävään kunnanhallituksen
kokoukseen.
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Kunnanhallitus, 20.04.2020, § 84
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 20190320_Ehdotus2_VahtoOYK_tark20200320_pienennos.pdf
2 Selostus_20190320_tark20200320.pdf
3 LIITE 1_sijainti ja rajaus_.pdf
4 LIITE 2_ OAS_20200320.pdf
5 LIITE 3_MK ote.pdf
6 LIITE 4a_Kirkonseudun OYK_.pdf
7 LIITE 4b_Lavamäen OYK_.pdf
8 LIITE 5_Asemakaavoitettu_alue.pdf
9 LIITE 6_Maanomistus.pdf
10 LIITE 7a_Luontoselvitys.pdf
11 LIITE 7b_Natura.pdf
12 LIITE 7c_Arvio Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta.pdf
13 LIITE 7d_Luontoselvitys_päivitys_2019.pdf
14 LIITE 8a_Maisemaselvitys_.pdf
15 LIITE 8b_Maisemarakenne_.pdf
16 LIITE 8c_Maisemakuva_.pdf
17 LIITE 8d_Maisemasuositus_.pdf
18 LIITE 9_Vaestonennuste.pdf
19 LIITE 10_Vanha_rakennuskanta_tark20200320.pdf
20 LIITE 10b_Maakuntamuseon lausunto.pdf
21 LIITE 11_Muinaisjäännökset.pdf
22 LIITE 12_palvelurakenne.pdf
23 LIITE 13_Liikenneselvitys_.pdf
24 LIITE 14_verkostot-vesivarat.pdf
Osayleiskaavaehdotus ja -selostus sekä sitä koskevat liitteet ovat esityslistan
oheismateriaalina.
Rakennustarkastaja Niko Paloposki osallistuu kokoukseen selvittäen osayleiskaavan
sisältöä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy kaavanlaatijan tekemän vastineen (liite 16) koskien
ehdotuksesta jätettyjä muistutuksia ja lausuntoja. Päätösote ja vastine lähetetään
tiedoksi muistutuksen tai lausunnon jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa.
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Kunnanhallitus päättää asettaa muutetun kaavaehdotuksen selostuksineen julkisesti
nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Ilmoitus nähtävillä pidosta julkaistaan kunnan
ilmoitustaululla, Turun Tienoo -lehdessä ja Ruskolainen -julkaisussa sekä kunnan
internet-sivulla.
Kunnanhallitus päättää pyytää lausunnot kaavaehdotuksesta seuraavilta
viranomaisilta ja yhteisöiltä:
1. Varsinais-Suomen liitto
2. Naapurikunnat (Turku, Aura, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Pöytyä)
3. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
4. Ruskon kunnan lautakunnat (rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen
lautakunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, hyvinvointilautakunta)
5. Museovirasto/Museokeskus
6. puhelin-, sähkönjakelu- ja jätehuoltoyhtiöt
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus, 16.11.2020, § 227
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Oheismateriaali
1 LIITE 14_Vesihuolto_ja_pohjavesi2019.pdf
2 LIITE 13_Liikenneselvitys2013.pdf
3 LIITE 12_Palvelurakenne2019.pdf
4 LIITE 11_Muinaisjaannokset2018.pdf
5 LIITE 10b_Maakuntamuseon lausunto2015.pdf
6 LIITE 10_Vanha_rakennuskanta_tark20200320.pdf
7 LIITE 9_Vaestonennuste2014.pdf
8 LIITE 8d_Maisemasuositus_2014.pdf
9 LIITE 8c_Maisemakuva_2014.pdf
10 LIITE 8b_Maisemarakenne_2014.pdf
11 LIITE 8a_Maisemaselvitys_2014.pdf
12 LIITE 7d_Luontoselvitys2019.pdf
13 LIITE 7c_Arvio Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta_2015.pdf
14 LIITE 7b_Natura2014.pdf
15 LIITE 7a_Luontoselvitys2013.pdf
16 LIITE 6_Maanomistus2019.pdf
17 LIITE 5_Asemakaava-alue2019.pdf
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18 LIITE 4b_Lavamaen OYK_2013.pdf
19 LIITE 4a_Kirkonseudun OYK_2013.pdf
20 LIITE 3_MK ote_2015.pdf
21 LIITE 2_ OAS_20200320.pdf
22 LIITE 1_sijainti ja rajaus2013.pdf
23 20201111_Rusko_Vahdon_kunnanosan_OYK.pdf
Ruskon Vahdon kunnanosan toinen kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.8-
18.9.2020. Ehdotuksen nähtävillä olosta on kuulutettu Ruskolaisessa, Turun
Tienoossa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnnan internet-sivulla. Ehdotuksesta on
jätetty 10 lausuntoa, joista kuudessa ei ole ollut huomautettavaa. Varsinais-Suomen
Liiton lausunnon mukainen MAL-sopimus on kirjattu kaavaselotukseen, muita
muutoksia ei ole tehty lausuntojen johdosta. Lisäksi on jätetty kolme muistutusta,
joista kaksi on koskenut samaa Vahdontien varrella olevaa laajan peltoaukean MA-
merkintää ja ja Vahdonjoen rannan MY/s -merkintää sekä asuinrakennuksen sr -
merkintää. Näiden johdosta ei ole tehty muutoksia, koska MA-merkintä sallii
maatalouteen liittyvän rakentamisen, joka sijoittuu pihapiirien tai metsänreunan
tuntumaan ja sr-merkintä ei estä rakennuksen käyttämistä nykyaikaisena
asuinrakennuksena muistutuksen mukaisesti. MY/s-aluetta oli jo kavennettu Ruskon
vanhan yleiskaavan mukaiseksi. Kolmannessa muistutuksessa toivottiin hieman
laajempaa AM -aluetta Sysimäentien varrella olevalle kiinteistölle, tämä on
tarkennettu hyväksyttävään ehdotukseen.
Osayleiskaavaehdotus ja -selostus sekä sitä koskevat liitteet ovat esityslistan
oheismateriaalina.
Rakennustarkastaja Niko Paloposki on kokouksessa alustamassa asiaa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Vahdon
kunnanosan osayleiskaavan selostuksineen sekä kaavanlaatijan tekemän vastineen
(liite 17) koskien ehdotuksesta jätettyjä muistutuksia ja lausuntoja.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valtuusto, 30.11.2020, § 65
Liitteet

1 Selostus_20201111.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 LIITE 17_2Ehdotus_vastine_20201109.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 LIITE 16_kunnan vastine_20200420.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
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4 LIITE 15_kunnan vastine_20141216.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
5 LIITE 14_Vesihuolto_ja_pohjavesi2019.pdf
6 LIITE 13_Liikenneselvitys2013.pdf
7 LIITE 12_Palvelurakenne2019.pdf
8 LIITE 11_Muinaisjaannokset2018.pdf
9 LIITE 10b_Maakuntamuseon lausunto2015.pdf
10 LIITE 10_Vanha_rakennuskanta_tark20200320.pdf
11 LIITE 9_Vaestonennuste2014.pdf
12 LIITE 8d_Maisemasuositus_2014.pdf
13 LIITE 8c_Maisemakuva_2014.pdf
14 LIITE 8b_Maisemarakenne_2014.pdf
15 LIITE 8a_Maisemaselvitys_2014.pdf
16 LIITE 7d_Luontoselvitys2019.pdf
17 LIITE 7c_Arvio Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta_2015.pdf
18 LIITE 7b_Natura2014.pdf
19 LIITE 7a_Luontoselvitys2013.pdf
20 LIITE 6_Maanomistus2019.pdf
21 LIITE 5_Asemakaava-alue2019.pdf
22 LIITE 4b_Lavamaen OYK_2013.pdf
23 LIITE 4a_Kirkonseudun OYK_2013.pdf
24 LIITE 3_MK ote_2015.pdf
25 LIITE 2_ OAS_20200320.pdf
26 LIITE 1_sijainti ja rajaus2013.pdf
27 20201111_Rusko_Vahdon_kunnanosan_OYK.pdf

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto päättää hyväksyä Vahdon kunnanosan osayleiskaavan selostuksineen
sekä kaavanlaatijan tekemän vastineen (liite 17) koskien ehdotuksesta jätettyjä
muistutuksia ja lausuntoja.
Päätös
Valtuusto hyväksyi Vahdon kunnanosan osayleiskaavan selostuksineen sekä
kaavanlaatijan tekemän vastineen (liitte 17) koskien ehdotuksesta jätettyjä
muistutuksia ja lausuntoja.
Esteellisyys
Veikko Vahtera, Lassi Laine, Mauri Laine, Timo Vuorila
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Kunnanhallitus, § 197,19.10.2020
Kunnanhallitus, § 219,09.11.2020
Kunnanhallitus, § 238,23.11.2020
Valtuusto, § 66, 30.11.2020
§ 66
Ruskon kunnan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelma
RUSDno-2020-485
Kunnanhallitus, 19.10.2020, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 TALOUSARVIOESITYS 2021.pdf
Ruskon kunnan taloudellinen asema on säilynyt varsin vahvana huolimatta kuluvan
vuoden koronapandemian aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta. Viimeisin
osavuosikatsaus ennustaa n. 1,5 miljoonan euron ylijäämää kuluvalle vuodelle.
Kunnan lainakanta on 1 310 euroa/asukas (keskiarvo Suomen kunnissa 3 352 euroa
/asukas, Varsinais-Suomessa 3 206 euroa/asukas ja 5 000 - 10 000 asukkaan kunnissa
3 484 euroa/asukas ilman konsernilainoja) eikä uutta lainaa ole kuluvana vuonna
jouduttu ottamaan. Aikaisempien vuosien ylijäämää on taseessa n. 13,3 miljoonaa
euroa eli
2093 euroa/asukas.
Kunnan asukasluku on elokuun 2020 tilanteen mukaan 6 354 asukasta, kasvua
vuodessa 70 asukasta. Työttömyys oli elokuussa 7,8 %, mikä korkeasta tasostaan
huolimatta on maakunnan alhaisimpia.
Vuoden 2021 verotulokertymäksi arvioidaan Kuntaliiton viimeisimmässä arviossa 25,7
miljoonaa euroa. Se on 400 000 euroa enemmän kuin vielä ensi vuoden kehystä
asetettaessa arvioitiin. Arvio perustuu koronapandemian hiipumiseen ja talouden 2,5
%:n kasvuun ensi vuonna. Toisaalta valtionosuuksien suuruus 6,2 miljoonaa euroa on
250 000 euroa pienempi kuin aiemmin ennakoitiin.
Toimialojen yhteenlasketut talousarvioesitykset päätyvät toimintakatteen osalta
loppusummaan 30,7 miljoonaa euroa, mikä on 650 000 euroa annettua kehystä
korkeampi luku.
Toimialajohtajat on kutsuttu selostamaan toimialojensa talousarvioesityksiä.
Oheismateriaalina on alustava talousarvioesitys 2021 ja taloussuunnitelma 2022-23.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimialojen talousarvioesitykset ja antaa ohjeita
jatkovalmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian lautakunnille uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 09.11.2020, § 219
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 TALOUSARVIOESITYS 2021_20201109 (1).pdf
Esityslistan oheismateriaalina on talousarviokirja tämän hetkisessä muodossaan.
Edellisen kokouksen jälkeen lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesitystä ja
esitykset on koottu talousarviokirjaan. Tavoitteita ja mittareita on tarkennettu mm.
siten, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteet on poistettu. Talousarvioesitys
perustuu menojen osalta tällä hetkellä 35,1 miljoonan euron suuruuteen. Vuosikate
on 1,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen alijäämäinen 362 000
euroa. Investointiohjelma (ml. maaomaisuuden hankinta) vuodelle 2021 on
suuruudeltaan 3,0 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2021 talousarviota ja antaa lopulliset ohjeet
jatkovalmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 238
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.11.2020 § 219 palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi. Kokouksen jälkeen on tuloslaskelmaan lisätty sosiaali- ja
terveyspalvelumenoihin 200 000 euroa, jotka on kohdennettu erikoissairaanhoitoon.
Vastaavasti tontinmyyntituloihin on lisätty 180 000 euroa ottaen tavoitteeksi 20 tontin
myymisen v. 2021. Valtionosuuteen on lisätty 68 000 euroa VM:n viimeisimmän
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valtionosuustiedon mukaisesti. Vuosikatteeksi muodostuu näiden muutosten jälkeen
1,36 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi poistojen jälkeen -324 000 euroa.
Talousarviokirja ja koulutussuunnitelmien yhteenveto ovat esityslistan
oheismateriaalina. Maksujen yleiset perusteet toimitetaan ennen kunnanhallituksen
kokousta.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23
taloussuunnitelman sekä koulutussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määräisi talousarvion
sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja henkilöstömenot sekä vesilaitokselle
tilikauden tuloksen.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi
investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi projektikohtaisen määrärahan.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen
peruspääoman korko on kolme prosenttia.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää maksujen yleiset perusteet valtuuston
hyväksyttäväksi.
Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta kunnanhallitus päättää esittää
valtuustolle seuraavaa:
Kunnanhallituksella on oikeus:
1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan
enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran,
2. käyttää korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita
suojautumistarkoituksessa.
Kunnanhallitus päättää lisäksi esittää, että valtuusto oikeuttaisi kunnanhallituksen
jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään
seitsemällä miljoonalla eurolla (31.12.2020 käytössä kuusi miljoonaa euroa).

Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23
taloussuunnitelman sekä koulutussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi siten
muutettuna, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahoihin lisätään 200 000 euroa.
Määräraha kohdennetaan erikoissairaanhoitoon.
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto määräisi talousarvion
sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja henkilöstömenot sekä vesilaitokselle
tilikauden tuloksen.
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Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi
investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi projektikohtaisen määrärahan.
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen
peruspääoman korko on kolme prosenttia.
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää maksujen yleiset perusteet valtuuston
hyväksyttäväksi.
Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta kunnanhallitus päätti esittää
valtuustolle seuraavaa:
Kunnanhallituksella on oikeus:
1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan
enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintän talousarviossa olevan lainakannan verran,
2. käyttää korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita
suojautumistarkoituksessa.
Kunnanhallitus päätti lisäksi esittää, että valtuusto oikeuttaisi kunnanhallituksen
jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään
seitsemällä miljoonalla eurolla (31.12.2020 käytössä kuusi miljoonaa euroa).

Valtuusto, 30.11.2020, § 66
Liitteet

1 KOULUTUSSUUNNITELMA 2021-2023yht.veto.pdf
2 Maksuperusteet 2021.pdf
3 TALOUSARVIO_2021.pdf

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Valtuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelman
sekä koulutussuunnitelman.
Valtuusto määrä talousarvion sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja
henkilöstömenot sekä vesilaitokselle tilikauden tuloksen.
Edelleen valtuusto päättää investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi
projektikohtaisen määrärahan.
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Edelleen valtuusto päättää, että vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko on kolme
prosenttia.
Edelleen valtuusto hyväksyy maksujen yleiset perusteet.
Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta valtuusto päättää seuraavaa:
Kunnanhallituksella on oikeus:
1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan
enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintän talousarviossa olevan lainakannan verran,
2. käyttää korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita
suojautumistarkoituksessa.
Lisäksi valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n
Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään seitsemällä miljoonalla
eurolla (31.12.2020 käytössä kuusi miljoonaa euroa).

Päätös
Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelman
sekä koulutussuunnitelman.
Valtuusto määräsi talousarvion sitovuustasoksi toimialoille toimintakatteen ja
henkilöstömenot sekä vesilaitokselle tilikauden tuloksen.
Edelleen valtuusto päätti investointimäärärahojen osalta sitovuustasoksi
projektikohtaisen määrärahan.
Edelleen valtuusto päätti, että vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko on kolme
prosenttia.
Edelleen valtuusto hyväksyi maksujen yleiset perusteet.
Lainanottoa koskevan valtuutuspäätöksen osalta valtuusto päätti seuraavaa:
Kunnanhallituksella on oikeus:
1. tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan
enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran,
2. käyttää korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita
suojautumistarkoituksessa.
Lisäksi valtuusto oikeutti kunnanhallituksen jatkamaan Kuntarahoitus Oyj:n
Kuntatodistusohjelmaa tai vastaavaa enintään seitsemällä miljoonalla eurolla
(31.12.2020 käytössä kuusi miljoonaa euroa).
Edellä mainittujen päätösten lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaksi
talousarviokäsittelyssä esitettyä pontta:
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1. Mauri Laineen ponsi, jonka mukaan "kunnanhallituksen tulee aktiivisesti seurata
kunnan taloutta ja tuoda siihen liittyvät muutokset ajoissa valtuuston käsiteltäväksi."
2. Ruskon demareiden valtuustoryhmän ponsi talousarvion kohtaan 4.3.
Perusopetuspalvelut
"Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 3.11.2020 tehnyt
päätöksen liittyen Merttelän koulun oppilaaksiottoon. Koska asian käsittely on
julkisuudessa kerrotun mukaan kesken tältä osin, esitämme, että Merttelän koulun
oppilaaksiottoon, kuljetukseen ja muuhun asiaan liittyvään, tämä budjetti ei sitoisi
lautakunnan tulevia päätöksiä. Tämä edellyttää kuitenkin, että tässä budjetissa olevia
kustannuksia ei ylitetä."
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§ 67
Valtuutettujen mahdollisesti esille tuomat asiat
Liitteet

1 Ruskon demareiden aloite ja liitteet, Vahdontien liikenneturvallisuuden
parantamisesta Ruskon Merttelän alueella.pdf
2 Ruskon demarien aloite, koulujen väestötilojen kartoittamisesta.pdf
3 Ruskon vasemmiston aloite, hallintosäännön muuttamista palauteeseen
vastaamisen osalta.pdf
4 Ruskon Vihreät valtuustoryhmän aloite, UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin
hakemisesta.pdf
Valtuustolle jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:
1. Ruskon vihreän valtuustoryhmän aloite koskien kunnan hakemista Unicefin
lapsiystävällinen kunta -malliin seuraavalla hakukerralla,
2. Ruskon Demarien valtuustoryhmän aloite koskien Vahdontien
liikenneturvallisuuden parantamista Ruskon Merttelän alueella,
3. Ruskon Demarien valtuustoryhmän aloite koskien koulujen tarvitsemien
väistötilojen kartoittamista,
4. Ruskon Vasemmiston valtuustoryhmän aloite koskien hallintosäännön muuttamista
palautteeseen vastaamisen osalta.
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§ 69
Ilmoitus- ja muut asiat
Valtuuston puheenjohtaja saattoi valtuuston tietoon ja luki ääneen 329 kuntalaisen
allekirjoittaman vetoomuksen koskien opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
3.11.2020 § 128 tekemää päätöstä.
Edelleen valtuuston puheenjohtaja kiitti luottamushenkilöitä ja kunnan henkilökuntaa
kuluneesta vuodesta ja hyvin tehdystä työstä vuonna 2020.
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Kunnallisvalitus
§64, §65
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalitus
Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
-päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, 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.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valituskirjelmän liitteet
-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Ruskon
kunnanvirastosta.
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi
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Muutoksenhakukielto
§59, §60, §61, §62, §63, §66, §67, §68, §69
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

