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SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS 2005 – 2006 
 
 

Satakunnan maakuntakaavan erillisselvitys 
 
Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan 
tehtävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntaraken-
teen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava 
toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle. Kaavan laadintaa 
ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaati-
mukset sekä Satakunnan 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. Kaavassa otetaan huo-
mioon ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet sekä 
turvataan kattava ja laadukas virkistysalueiden ja  -reittien verkosto.  

 
 

Selvityksen laadinta 
 
Tavoitteen saavuttamiseksi Satakuntaliitto toteutti vuosina 2005 - 2006 Satakunnan viher- ja 
virkistysverkkoselvityshankkeen. Viher- ja virkistysverkolla tarkoitetaan virkistys-, ulkoilu ja 
retkeilyalueiden, suojelualueiden sekä muiden kasvullisten alueiden muodostamien viher-
vyöhykkeiden kokonaisuutta. Viher- ja virkistysverkkoon sisältyvät myös erilaiset ylikunnalli-
set ja ylimaakunnalliset reitistöt.  
 
Selvityksen laadintaa sekä vuorovaikutteista suunnittelua varten kutsuttiin kokoon laaja, eri vi-
ranomais- ja edunvalvontatahojen edustajista koostuva yhteistyöryhmä (12 henkilöä). Työ-
ryhmän jäsenillä on ollut mahdollisuus esittää oman sidosryhmänsä näkemykset suunnittelu-
työhön sekä evästää näkökulmansa mukaan johtopäätösten tekoa maakuntakaavan aluevaraus-
ten perusteiksi. Selvityksen esitykset maakuntakaavan viher- ja virkistysverkon aluevarauksik-
si perustuvat asiantuntijoiden lausuntoihin sekä työryhmän eri sidosryhmien kannanottojen yh-
teensovittamiseen.    
 
Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005 – 2006 sisältää esitykset perusteluineen Sa-
takunnan maakuntakaavan laadintavaiheen aineistoon varattavista suojelu- ja luonnonsuojelu-
alueista, virkistysalueista ja -kohteista, ympäristöarvoja sekä ulkoilun ohjaamistarvetta omaa-
vista maa- ja metsätalousvaltaisista alueista, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeistä osa-alueista sekä maakunnallisesti merkittävistä, ohjeellisista reiteistä ja niiden yh-
teystarpeista. Aluevarausesitykset perustuvat pääosin aiemmin laadittujen selvitysten ana-
lysointiin. Analyysituloksista on neuvoteltu myös Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja 
ympäristöministeriön asiantuntijoiden kanssa. 

 
 
 
 



 
Esitykset suojelualueista  
 
Selvitys sisältää esityksen 86 suojelualueesta (yhteispinta-ala n. 20 800 ha) ja 223 luonnonsuo-
jelualueesta (yhteispinta-ala n. 41 100 ha). Luonnonsuojelualueiksi esitetään Natura 2000-
verkostoon kuuluvat, luonnonsuojelulailla toteutettavat alueet ja valtakunnallisiin suojeluoh-
jelmiin sisältyvät alueet (yhteensä n. 38 000 ha). Em. alueiden lisäksi selvityksessä on esitetty 
myös muita Satakunnassa suojeluarvoltaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti sekä seudulli-
sesti arvokkaiksi luokiteltuja luonnonsuojelualueita ja kohteita (yhteensä n. 3 100 ha). Valta-
osa näistä alueista on jo ollut mukana vahvistetussa Satakunnan seutukaavassa 5. 
 
 

 
Esitykset virkistysalueiksi ja ohjeellisiksi reiteiksi   
 
Selvitys sisältää esityksen 91 virkistysalueesta, joiden yhteispinta-ala on noin 16 300 ha.  Läh-
tökohdan maakuntakaavan valmisteluaineistoon esitettäville virkistysaluevarauksille muodos-
tavat Satakunnan seutukaavassa 5 vahvistetut lähivirkistysalueet sekä retkeily- ja ulkoilualu-
eet. Virkistysalueita koskevat tiedot on päivitetty vuonna 2005. Tietoja on  myös täydennetty 
käyttäen apuna kuntien  kaavatietoja sekä virkistystä ja retkeilyä koskevia suunnitelmia. Maa-
kuntakaavan valmisteluaineistossa esitettävät virkistysalueet ovat maakunnallisen virkistys-
verkon runko sekä ohjeellisten ulkoilu- ja vaellusreittien solmu- ja vetovoima-alueita.  
 
Selvitys sisältää myös esitykset ylikunnallisista ja ylimaakunnallisista ohjeellisista ulkoilurei-
teistä, melonta- ja kanoottireiteistä, merialueiden veneväylistä sekä ohjeellisista ylimaakunnal-
lisista moottorikelkkareiteistä  yhteystarpeineen.   
 
 
 
Raporttiluonnos laajalle kommenttikierrokselle  
 
Viher- ja virkistysverkon raporttiluonnos lähetetään tiedoksi ja mahdollisia kommentteja var-
ten Satakunnan kuntiin, eri edunvalvonta- ja yhteistyötahoille sekä sidosryhmille. Saadun pa-
lautteen perusteella raportin johtopäätökset tarkistetaan.   
 
 
Raportin liiteosassa on kuntakohtaiset taulukot selvityksessä esitetyistä aluevarauksista ja nii-
den muutoksista verrattuna Satakunnan seutukaavaan 5. Liiteosa sisältää myös suojelu- ja 
luonnonsuojelualueiden sekä ympäristöarvoja omaavien maa- ja metsätalousvaltaisten aluei-
den aluekuvaukset ja varausperusteet. 
 
 
Selvitys, siihen sisältyvä liiteosa ja kartat ovat saatavissa pdf-tiedostoina Satakuntaliiton ko-
tisivulta osoitteesta www. satakunta.fi /Alueiden käyttö/Satakunnan maakuntakaava, kommen-
toitavana olevat teemaraportit.   
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