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                       TURVETUOTANTO SATAKUNNASSA 
 
  
Arvoisa vastaanottaja 

 
Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportti  
Turvetuotanto Satakunnassa  on valmistunut.  

 
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 mukaan maakuntakaavalla edistetään luonnonvarojen  
säästävää ja kestävää käyttöä siten, että luonnonvarojen saatavuus turvataan myös tuleville suku-
polville. Varattaessa alueita turvetuotantoon sovitetaan yhteen tuotanto- sekä suojelutarpeet. Tur-
peen ottoalueiden osoittamisella pyritään luomaan mahdollisuudet sekä kasvu- että energiaturpeen 
tuotannon jatkumiselle tulevaisuudessa myös Satakunnassa. Ottoalueiksi varataan pääasiassa oji-
tettuja soita. Suojelualuevarauksista on laadittu oma erillisselvitys Satakunnan viher- ja virkistys-
verkkoselvitys 2005 – 2006. 
 
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 
Projektitutkija Jyrki Liimatainen 
PL 260 
28101  PORI 
  

Lisätietoja: Projektitutkija Jyrki Liimatainen  
Puhelin: 050-566 0214 

          
Liitteet:  Turvetuotanto Satakunnassa –teemaraportti sekä A3-kokoiset karttaliitteet Satakunnan 
pohjoisosa ja eteläosa.  
 
Teemaraportti ja liitekartat ovat saatavissa pdf-tiedostoina 26.2.2007 alkaen Satakuntaliiton www-
sivuilta: http://www.satakunta.fi/sivu.asp?taso=2&id=219 (Satakuntaliitto - > Alueiden käyttö –> 
Satakunnan maakuntakaava -> Valmisteluvaiheen teemaraportit)  
 



                                        

 
JAKELU:   
 

Satakunnan alueen kunnat 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto 
Hämeen liitto 
Pirkanmaan liitto 
Pohjanmaan liitto 
Varsinais-Suomen liitto 
 
Ympäristöministeriö 
Kauppa- ja teollisuusministeriö 
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Pirkanmaan - Satakunnan maanmittaustoimisto 
 
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 
 
Rauman kauppakamari 
Satakunnan kauppakamari 
Satakunnan Yrittäjät ry 

 
Satakuntaliiton maakuntakaavatoimikunta 
Satakunnan maakuntakaavan seuranta- ja arvi-
ointityöryhmä 
 
Metsähallitus (kirjaamo), Vantaa 
Museovirasto 
Geologian tutkimuskeskus  
 
Satakunnan TE-keskus 
Lounais-Suomen metsäkeskus 
MTK-Satakunta 
ProAgria Satakunta 
Länsi-Suomen metsänomistajien liitto 
Satakunnan luonnonsuojelupiiri 
Satakunnan Museo 
 
Fortum Power and Heat Oy 
Pori Energia 
Vatajankosken Sähkö Oy 
VAPO  
Turveteollisuusliitto  
Kekkilä  
Bio-Humus 
turpeen paikallistuottajat  
 
Satavesi 
Kokemäenjoen suojeluyhdistys 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys 
kalastuskunnat 
vesien hoitoyhdistykset 

  


