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SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS 2005 - 2006 

 
  

Arvoisa vastaanottaja 
 
Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportti Satakunnan 
viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005 – 2006 on valmistunut 
 
Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan 
tehtävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii oh-
jeena kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle. Maakuntakaavaa valmistellaan 
teemoittain selvitysten riittävyyden arvioimiseksi. Valmistuttuaan teemakokonaisuudet yhdiste-
tään valmisteluvaiheen aineistoksi (maakuntakaavaluonnos). Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset sekä Sa-
takunnan maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet. 
 
Maakuntahallituksen kesäkuussa 2004 hyväksymien Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden 
mukaan maakuntakaavalla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti 
kestävän  sekä vetovoimaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen luomista. Maakuntakaavassa otetaan 
huomioon ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Virkis-
tykseen soveltuvien alueiden riittävyydelle asetettujen tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla tur-
vataan kattava ja laadukas virkistysalueiden ja  reittien verkosto.  

 
Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005 – 2006 sisältää esitykset perusteluineen maa-
kuntakaavan laadintavaiheen aineistoon esitettävistä suojelu- ja luonnonsuojelualueista, virkistys-
alueista ja -kohteista, ympäristöarvoja sekä ulkoilun ohjaamistarvetta omaavista maa- ja metsäta-
lousvaltaisista alueista, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä osa-alueista sekä 
maakunnallisesti merkittävistä reiteistä ja niiden yhteystarpeista. Aluevarausesitykset perustuvat 
pääosin aiemmin laadittuihin selvityksiin, Satakunnan seutukaavaan 5,  Natura 2000 -verkostoon,  
vuonna 2005 virkistysalueita ja reittejä koskevaan kuntakyselyyn sekä kuntien kaavatietoihin.  
 
Tämä teemaraportti lähetetään Teille tiedoksi ja mahdollista kommentointia varten. Saatu palaute 
käsitellään maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston suunnittelun yhteydessä. 
 
 
Mahdolliset kommentit teemaraportista pyydetään toimittamaan 31.10.2006 mennessä osoit-
teella:    
 SATAKUNTALIITTO                                      

 Erkki Älli             Lisätietoja:  
 PL 260 Projektisuunnittelija Erkki Älli 

  28101 PORI                                       puh        (02)  620 4350  
                                                                                 GSM      050  434 5299 

                                                                                                erkki.alli@satakunta.fi  
 
 
Liitteet:  Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005 – 2006 + liiteosa  
 
 

Selvitys, liiteosa ja kartat on saatavissa tiedostoina Satakuntaliiton kotisivulta osoitteesta www. sata-
kunta.fi /Alueiden käyttö/Satakunnan maakuntakaava, kommentoitavana olevat teemaraportit.  



JAKELU: 
 
 
Satakunnan kunnat   
Pori,    Kaupunginkanslia       
    ”     ,Kaavoitusosasto  
    ”    ,Ympäristötoimisto 
    ”    ,Tekninen palvelukeskus   

 
Länsi-Suomen metsänomistajien liitto 
Pro Agria Satakunta 
MTK – Satakunta 
 
Satakunnan maakuntakaavan seuranta- ja vai-
kutusten arviointiryhmä 
Satakuntaliiton maakuntakaavatoimikunta

Rauma, Kaupunginkanslia  
      ”    ,Tekninen virasto, kaavoitusosasto 
      ”    ,Ympäristövirasto 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto 
Pirkanmaan liitto 
Pohjanmaan liitto 
Varsinais-Suomen liitto 
 
Ympäristöministeriö (kirjaamo) 

”, Jukka Reinikainen, Pekka Salminen 
Lounais-Suomen ympäristökeskus (kirjaamo)                                                          

” , Risto Rauhala,  Outi Engström  
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Lounais-Suomen metsäkeskus, Turku      
Länsi-Suomen lääninhallitus 
Tiehallinto, Turun tiepiiri 
Maa- ja metsätalousministeriö, Raija Seppänen 
 
VAPO Oy   
Biolan Oy 
A. Ahlström Oy,  Noormarkku   
Metsäliitto, Rauman piiritoimisto 
UPM Metsä, Rauman piiri 

Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvityk-
sen yhteistyöryhmä 
 
Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy 
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy 
Rauman Seudun Kehitys Oy 
 
Satakunnan luonnonsuojelupiiri ry 
Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry 
Rauman Seudun Lintuharrastajat ry 
 
SataKylät ry 
Porin Latu ry 
Ahlaisten Urheilijat  ry 
Euran Kanoottiklubi  
Hinnerjoen Jokimaratoonarit  
Melamajavat ry  
Poosjoen Kanoottiseura ry 
Rauman Seudun Melojat ry 
Veneskosken Veto 
 
Pomarkun – Siikaisten Kelkkayhdistys  
Pohjois-Satakunnan Luontosafariyhdistys ry 
 
Leader toimintaryhmät 

 
Pirkanmaan – Satakunnan maanmittaustoimis-
to, Porin toimipiste  
Merenkulkulaitos 
Metsähallitus, (kirjaamo) Vantaa 
Porin Metsäopisto 
Pyhäjärvi-instituutti 
 
Puolustusministeriö 
Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunta 
Turun ja Porin Sotilasläänin Esikunta 
Porin Prikaati, Säkylä 
Tykistöprikaati, Niinisalo 
 
Satakunnan TE-keskus 
Satakunnan Museo 
Satakunnan riistanhoitopiiri 
Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos 
Varsinais-Suomen TE-keskus, Maaseutuosasto 
 
 
 
 
 

 
 
 
TIEDOKSI: 
 
Tiedotusvälineet 
 


