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Stadsmiljösektorn i Åbo stad begär utlåtande av Pargas stad om utkastet till avtal
om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) daterat 13.6.2019. Det nya
avtalet är en fortsättning på MBT-avtalet för Åbo stadsregion för 2016-2019.
Avtalsutkastet är för tillfället skrivet för följande fyra år i likhet med de tidigare
avtalen, men enligt regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering skulle de nya
avtalen gälla 12 år. Det torde vi få veta mer om vid fortsatta avtalsförhandlingar
under hösten. Likaså kan den nya regeringens vägval, när de blir mer precisa, i
någon mån ändra innehållet i avtalet innan det slutgiltigt godkänns. Avtalet ska
enligt den ursprungliga tidsplanen godkännas före utgången av 2019.
Det nya MBT-avtalet för Åbo stadsregion har under 2019 beretts i samråd med
statliga parter i en beredningsgrupp för MBT-avtal, i stadsregionens arbetsgrupp
för MBT och i en operativ grupp som har i uppgift att stötta beredningsgruppens
arbete. I MBT-grupperna har Pargas stad representerats av planläggningschefen.
Målet med avtalet är att på ett regionalt plan skapa förutsättningar för ett
mångsidigt utbud av bostadstomter och bostadsproduktion som motsvarar
behovet och för en bättre samordning av trafiksystemet och markanvändningen.
Målet är att främja en koldioxidsnål och hållbar samhällsstruktur och ett
trafiksystem som stödjer detta för att motverka klimatförändringen samt att
möjliggöra en smidig vardag, en välfungerande arbetsmarknad och ett livskraftigt
näringsliv.
Pargas stad har fått förlängd tid för att avge utlåtande.
Pargas stad ser utkastet till MBT-avtal för Åbo stadsregion för 2020-2023 som
ambitiöst. I utkastet finns de centrala åtgärder inskrivna som, om de blir
genomförda, på ett konkret sätt främjar en koldioxidsnål och hållbar
samhällsstruktur och ett välfungerande trafiksystem och möjliggör en smidig
vardag, en välfungerande arbetsmarknad och ett livskraftigt näringsliv.
I avtalsutkastet finns totalt femtio enskilda åtgärder inskrivna. För att avtalet ska
kunna fullföljas torde det krävas att en del åtgärder väljs bort och prioriteras.
Därför vill Pargas stad i detta sammanhang lyfta fram de åtgärder som den anser
vara särskilt viktiga.
Pargasleden, dvs. Rävsundsbron, Hessundsbron och sträckan Kurkela-Kirjala
(tidigare S:t Karins västra) måste byggas fortast möjligt. Åtgärd nr 27 minskar
skadliga utsläpp, stödjer en hållbar samhällsstruktur, förbättrar trafiksäkerheten,
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främjar näringslivets verksamhetsförutsättningar och ökar landskapets
konkurrenskraft. Därför måste den tidsplan för upprättande av vägplaner som
finns inskriven i utkastet till MBT-avtal slås fast (vägplan för Kurkela-Kirjala, start
2020). Pargas stad ser det som nödvändigt att denna åtgärd som skrivits in i
avtalsutkastet prioriteras bland de viktigaste åtgärderna.
Också åtgärderna nr 4, 13 och 15 som rör trafiksäkerheten och utvecklingen av
kollektivtrafiken är mycket viktiga. Pargas stad har redan för sin del satsat hårt på
att uppnå dessa mål och anser att man ska fortsätta utvecklingsarbetet i gott
samarbete också under den kommande avtalsperioden.
I Åbo stadsregion ingår också skärgård som utöver sina natur- och kulturvärden
är betydelsefull också ur en näringspolitisk synvinkel. Skärgården har i
strategierna för kustkommunerna i stadsregionen lyfts fram som en resurs och
enligt Pargas stads mening borde den unika skärgården ha en plats också i
MBT-avtalet. Av åtgärderna berör nr 49 och 50 skärgården. I dessa mål borde
man enligt Pargas stads mening på ett tydligare sätt skriva in bättre tillgänglighet
som är en nödvändighet med tanke på att målen ska kunna uppfyllas.
49. Under avtalsperioden genomförs åtgärder som nämns i utredningen för
utveckling av Lilla Ringvägen. Ska tilläggas: Det arbetas för att en fast
vägförbindelse mellan Pargas och Nagu ska väljas till ett nationellt pilotprojekt
där man utreder hur alternativa finansieringsmodeller fungerar i stora
infrastrukturprojekt.
50. I all planering reserveras tillräckligt med strandområden för allmän rekreation
och turisttjänster. Ska tilläggas: Turisttjänsternas tillgänglighet i skärgården
förbättras.
Pargas stad förordar att avtalsutkastet utarbetas till ett egentligt MBT-avtal
utifrån dessa utgångspunkter.
Bilaga

7 Utkast till MBT-avtal för Åbo stadsregion 2020-2023

Förslag

Stadsstyrelsen ger ovanstående som sitt utlåtande om utkastet till MBT-avtal för
Åbo stadsregion för 2020-2023.
Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.
__________________

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

UTDRAG UR PROTOKOLL
OTE PÖYTÄKIRJASTA

Stadsstyrelsen

§ 194

09.09.2019

Anvisningar om hur man begär omprövning och besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Stadsstyrelsen
Besvärsförbud och vad förbudet grundar sig på

9.9.2019

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet får enligt 136 § i kommunallagen omprövning inte begäras eller
kommunalbesvär anföras över beslutet:
Paragrafer: 179-182, 183-185, 186, 188-191, 192, 193, 194, 197-199
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom man enligt 134 § i kommunallagen får begära omprövning av beslutet.
Paragrafer: 187, 195, 196
Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen, nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära
omprövning av beslutet. Omprövning begärs hos organet i fråga, också då det gäller beslut av en sektion i organet eller en myndighet som lyder under
organet. Om stadsstyrelsen med stöd av 92 § i kommunallagen till behandling har tagit upp ett ärende som en underlydande myndighet eller sektion har
fattat beslut i, ska begäran om omprövning av beslutet behandlas i stadsstyrelsen. Av begäran om omprövning ska framgå vad som yrkas och vad det
grundar sig på. Handlingen ska undertecknas av den som begär omprövning.
Kontaktuppgifter: Stadsstyrelsen i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, pargas@pargas.fi.
Paragrafer:
Tidsfrist: En begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsanvisning
Ändring i ett beslut som stadsstyrelsen eller en nämnd meddelat med anledning av en begäran om omprövning får sökas hos förvaltningsdomstolen genom
kommunalbesvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet som har fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter eller beslutet annars strider mot lag. Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.
Kontaktuppgifter: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettgatan 2-4, 20101 Åbo, turku.hao@oikeus.fi.
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kommunalbesvär, paragrafer:
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Tidsfrist: Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Rätt att begära omprövning och besvärsrätt har den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt
kommunmedlemmarna, § 137 i kommunallagen. Ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär
endast av den som gjorde begäran om omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av part och kommunmedlemmarna.

Delfåendet av beslut
Vid vanlig delgivning per post genom brev till mottagaren anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte
något annat visas. Ett ärende anses ändå ha kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände. Vid vanlig elektronisk delgivning anses ärendet
ha blivit delgivet tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. Vid bevislig delgivning framgår tidpunkten för delfåendet av
mottagningsbeviset. En kommunmedlem och en sådan kommun som avses i 137 § 2 mom. i kommunallagen anses ha fått del av ett beslut 7 dagar efter det
att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Besvärsskrift
I besvärsskriften ska man meddela förvaltningsdomstolen följande:

vilket beslut som överklagas

till vilka delar ändring söks i beslutet

på vilket sätt beslutet borde ändras

på vilka grunder ändring söks

ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation.
Besvärsskriften ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppgjort den. Om endast den som uppgjort besvärsskriften
undertecknat den, ska också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.
Rättegångsavgift: Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter uppbärs en rättegångsavgift om 260 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna ska lämnas in till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen,
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid
att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

DELGIVNING AV BESLUT
Protokollet har lagts fram offentligt

17

Beslut §
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/
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Mottagarens underskrift

Utdragets riktighet bestyrks

Delgivare

2019. /
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kokouspäivämäärä

Kaupunginhallitus
Muutoksenhakukielto ja kiellon perusteet

9.9.2019

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät:
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimus:
Pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.
Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle, myös kun kyse on toimielimen jaoston tai toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä. Jos
kaupunginhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut käsiteltäväkseen asian, jossa sen alainen viranomainen tai jaosto on tehnyt päätöksen,
oikaisuvaatimus päätöksestä on käsiteltävä kaupunginhallituksessa. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Yhteystiedot: Paraisten kaupunginhallitus, Rantatie 28, 21600 Parainen, parainen@parainen.fi.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusaika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus
Kaupunginhallituksen tai lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.
Valituksen 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 ennen valitusajan päättymistä.
Yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsenellä, kuntalain 137 §. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen ja kunnan jäsen.

Päätöksen tiedoksisaanti
Tavallisessa tiedoksiannossa postitse kirjeellä vastaanottajalle vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa asia katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Todisteellisessa tiedoksiannossa
tiedoksisaannin ajankohta käy ilmi saantitodistuksesta. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava hallinto-oikeudelle

mihin päätökseen haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta

minkälainen muutoksen tulisi olla

mitkä ovat muutosvaatimuksen perusteet

valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä
on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi
Päätös § 188,194
Päätös §
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§ 188 ja § 194 ovat olleet nähtävänä 10.9.2019

on annettu tiedoksi asianosaiselle
on luovutettu asianosaiselle

postitse
/
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Vastaanottajan allekirjoitus

Otteen oikeaksi todistaa

Tiedoksiantaja

2019. /

