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VESI- JA JÄTEHUOLTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASSA  

 
  

Arvoisa vastaanottaja 
 
Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportti Vesihuolto ja 
jätehuolto 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. Valmistuttuaan teemakokonaisuudet yhdistetään valmisteluvaiheen aineistoksi (maa-
kuntakaavaluonnos). Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset sekä Satakunnan maakuntakaavoitukselle 
asetetut tavoitteet. 
 
Satakunnan maakuntakaavan teknisen huollon järjestelyjä koskevien tavoitteiden mukaan maa-
kunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta tuetaan ja edistetään siten, että yhdyskuntatek-
nisten järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa varaudutaan ylikunnallisiin ja maakunnallisiin 
toimintamalleihin. Maakuntakaavassa osoitetaan näiden edellyttämät aluevaraukset. Täten turva-
taan terveellisen ja hyvälaatuisen pohja- ja pintaveden riittävä saanti ja jakelu sekä jätevesien kor-
keatasoinen käsittely. Jätehuollossa korostetaan jätteiden syntymisen ehkäisemistä, määrän ja hai-
tallisuuden vähentämistä sekä hyödyntämisen edistämistä, lajittelua, keräystä ja kierrätystä tehos-
tamalla. Maakuntakaavassa osoitetaan jätehuollon edellyttämät aluevaraukset jätteenkäsittelyalu-
eille ja –laitoksille taajama- ja teollisuusalueiden ulkopuolelta.  

 
Vesi- ja jätehuoltoa koskeva teemaraportti sisältää esitykset perusteluineen maakuntakaavan laa-
dintavaiheen aineistoon esitettävistä maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeistä vesi- ja jätehuollon 
ratkaisuista. Esitykset perustuvat kunta-, seutu- ja maakuntatasoisiin vesi- ja jätehuollon kehittä-
missuunnitelmiin, aihealueita koskeviin muihin selvityksiin ja tutkimuksiin, kuntien kaavaratkai-
suihin sekä eri viranomais- ja asiantuntijatahoilta saatuihin täydentäviin tietoihin.  
 
Tämä teemaraportti lähetetään Teille tiedoksi ja mahdollista kommentointia varten. Saatu pa-
laute käsitellään maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston suunnittelun yhteydessä. 
 
Mahdolliset kommentit teemaraportista pyydetään toimittamaan 16.4.2007 mennessä osoit-
teella:    
 SATAKUNTALIITTO      Lisätietoja: Projektisuunnittelija Erkki Älli 
 Erkki Älli                                  puh        (02)  620 4350 
               PL 260    GSM      050  434 5299 

28101 PORI     erkki.alli@satakunta.fi 
                                        ja  
   Suunnitteluinsinööri Hannu Hyssänmäki                

                                                                                            puh       (02) 620 4332     
   GSM     050 531 7760   
   hannu.hyssanmaki@satakunta.fi 
Liite: Vesihuollon ja jätehuollon teemaraportti   
 
Selvitys on saatavissa tiedostoina Satakuntaliiton kotisivulta osoitteesta www. satakunta.fi 
/Alueiden käyttö/Satakunnan maakuntakaava, valmisteluvaiheen teemaraportit.   



JAKELU: 
 
Satakunnan kunnat   Kokemäen Vesihuolto Oy 
Pori    ,Kaupunginkanslia       
    ”     ,Kaavoitusosasto  
    ”     ,Tekninen palvelukeskus   
 
Rauma, Kaupunginkanslia                                                                                  
      ”    ,Tekninen virasto, kaavoitusosasto 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto 
Pirkanmaan liitto 
Pohjanmaan liitto 
Varsinais-Suomen liitto 
 
Ympäristöministeriö (kirjaamo) 

 
Porin Vesi 

Rauman Vesi 
Porin Jätehuolto 
Veikko Lehti Oy 
Lassila & Tikanoja Oyj, Pori 
Ekokem Oy Ab, Pori 
Kuusakoski Oy, Pori 
Stena Metalli Oy, Pori  
Satakierto Oy 
UPM – Kymmene Oyj Rauma, Rauma 
Kemira Pigments Oy, Pori 
Pohjolan Voima Oy 
Boliden Harjavalta Oy, Harjavalta 

Lounais-Suomen ympäristökeskus (kirjaamo)                                                           
                   ”               , Antti Ryynänen 
                   ”               , Lassi Liippo 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 
 
Länsi-Suomen lääninhallitus 
Pirkanmaan – Satakunnan maanmittaustoimis-
to, Porin toimipiste  
 
Puolustusministeriö 
Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunta 
Turun ja Porin Sotilasläänin Esikunta 
Porin Prikaati, Säkylä 
Tykistöprikaati, Niinisalo 
 
Metsähallitus (kirjaamo), Vantaa 
Lounais-Suomen metsäkeskus, Turku  
                    ”                           , Pori 
Länsi-Suomen metsänomistajien liitto 
MTK – Satakunta 
ProAgria Satakunta 
Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy 
Rauman Seudun Kehitys Oy 
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy 
Satakunnan TE-keskus 
Satakunnan Museo 
Museovirasto (kirjaamo) 
Satakunnan luonnonsuojelupiiri ry 
Kaavajohtopaikka / Varsinais-Suomen liitto 
 
Satakunnan maakuntakaavan seuranta- ja vai-
kutusten arviointiryhmä 
Satakuntaliiton maakuntakaavatoimikunta 
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