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                       ENERGIAHUOLTO SATAKUNNASSA 
          (Tuulivoimasta sekä turvetuotannosta Satakunnassa on laadittu omat erillisselvitykset) 
  
Arvoisa vastaanottaja 

 
Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportti ”Energiahuolto” on val-
mistunut.  

 
Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan teh-
tävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen peri-
aatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii ohjeena 
kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle.  
 
Maakuntakaavaa valmistellaan teemoittain, jotta eri asiakokonaisuudet olisivat helpommin havain-
nollistettavissa. Teemat sovitetaan lopulta yhteen valmisteluvaiheen aineistoksi (maakuntakaava-
luonnos). Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtioneuvoston antamat valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tavoitteet ja sisältövaatimukset sekä Sata-
kunnan maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet. 

 
Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti energiahuollossa keskitetään perusvoiman 
tuotantoa Olkiluotoon ja Tahkoluotoon. Eurajoen Olkiluodossa varaudutaan ydinvoiman tuotanto-
keskittymän ja Suomen ydinpolttoainejätteen loppusijoituspaikan edellyttämiin aluevarauksiin sekä 
suojavyöhykkeisiin.  
 
Satakunnan monipuolisen energiantuotannon edellytyksiä vahvistetaan turvaamalla energiantuo-
tannolle, -huollolle sekä -jakelulle toteuttamismahdollisuudet. Valtakunnallisen energianhuollon 
kannalta merkittävät voima-johtojen linjaukset turvataan suunnittelussa. Jakelussa hyödynnetään 
ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä, mutta turvataan energianjakelu maakunnassa ja valta-
kunnan verkkoon tarvittaessa myös uusilla aluevarauksilla. Erillisten selvitysten perusteella Sata-
kunnassa varaudutaan tarvittaessa maakaasuverkoston laajentamiseen maakuntaan sekä osoite-
taan rannikkoalueella tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvat alueet. Uusiutuvan energiantuotan-
non kehittämisedellytykset turvataan. 
 
Energiahuollon teemaraportissa perustellaan maakuntakaavan laadintavaiheen aineistoon esitettä-
vät teemaa koskevat vähintään ylikunnallisia tarpeita palvelevat aluevaraukset. Esitykset perustu-
vat teemasta tehtyihin selvityksiin ja tutkimuksiin sekä energiayhtiöiden ja verkonhaltijoiden selvi-
tyksiin ja niistä saatuihin sijaintitietoihin.  
 
Tämä teemaraportti lähetetään Teille tiedoksi ja mahdollista kommentointia varten. Palaute käsitel-
lään maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston suunnittelun yhteydessä.  
 
Mahdolliset kommentit teemaraportista pyydetään toimittamaan 23.3.2007 mennessä 
osoitteella: 

SATAKUNTALIITTO 
Yli-insinööri Jukka Moilanen 
PL 260 
28101  PORI 

  
Lisätietoja:  Yli-insinööri Jukka Moilanen  

Puhelin: 050-367 2617 



                                        

          
Liitteet:  Energiahuolto –teemaraportti sekä karttapienennös (A3). Pyydettäessä voidaan toimittaa 
erikseen suurempi karttatuloste. Teemaraportti ja –kartta löytyvät myös Satakuntaliiton kotisivuilta 
www.satakunta.fi > Alueiden käyttö > Satakunnan maakuntakaava > Valmisteluvaiheen teemara-
portit.  
  
 
JAKELU:   
 
Satakunnan alueen kunnat 
 
Fingrid Oyj/Aki Laurila 
Fortum Sähkönsiirto Oy 
Fortum Power and Heat Oy 
Teollisuuden Voima Oy 
Posiva Oy 
Gasum Oy/Taneli Ojanen 
Säteilyturvakeskus (STUK) 
 
Kokemäen Sähkö Oy 
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 
Lammaisten Energia Oy 
Lankosken Sähkö Oy 
Leppäkosken Sähkö Oy 
Paneliankosken Voima Oy 
Pori Energia 
Rauman Energia Oy 
Sallialan Energia Oy 
Vakka-Suomen Voima Oy 
Vatajankosken Sähkö Oy 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto 
Hämeen liitto 
Pirkanmaan liitto 
Pohjanmaan liitto 
Varsinais-Suomen liitto 
 
Ympäristöministeriö 
Kauppa- ja teollisuusministeriö 
 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
 
Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy 
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy  
Rauman Seudun Kehitys Oy 
 
Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunta 
Turun ja Porin Sotilaslääni Esikunta 
Porin Prikaati, Säkylä 
Tykistöprikaati, Niinisalo 
 
Pirkanmaan - Satakunnan maanmittaus-
toimisto 
 

 
Porin Satama 
Rauman Satama 
 
Rauman kauppakamari 
Satakunnan kauppakamari 
 
Satakuntaliiton maakuntakaavatoimikunta 
Satakunnan maakuntakaavan seuranta- ja 
arviointityöryhmä 
 
Metsähallitus (kirjaamo), Vantaa 
Museovirasto 
Satakunnan Museo 
 
Satakunnan TE-keskus 
Lounais-Suomen metsäkeskus 
MTK-Satakunta 
ProAgria Satakunta 
Länsi-Suomen metsänomistajien liitto 
Satakunnan luonnonsuojelupiiri 
 
Satakunnan Yrittäjät ry 
 
 
 
 

  


