
1

SATAKUNTALIITTO
Alueiden käytön toimiala

Suunnitteluinsinööri Hannu Hyssänmäki
Projektisuunnittelija Erkki Älli

  LUONNOS 13.3.2007

VESIHUOLTO
JÄTEHUOLTO

3. Ympäristön ja talouden
kannalta kestävät liikenteen ja

teknisen huollon järjestelyt

S
at

ak
u

n
n

an
 m

aa
k

u
n

ta
k

aa
va

V
al

m
is

te
lu

va
ih

e 
2

0
0

7
S

at
ak

u
n

n
an

 m
aa

k
u

n
ta

k
aa

va
V

al
m

is
te

lu
va

ih
e 

2
0

0
7



2

Etukannen kuvat:
Vesihuolto, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Jätehuolto, Hannu Hyssänmäki



3

Sisällysluettelo

1. JOHDANTO ................................................................................................................... 5

2. MAAKUNTAKAAVOITUS.................................................................................................. 6
2.1 Yleistä ........................................................................................................................ 6
2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ........................................................................ 6
2.3 Maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset .............................................................. 6
2.4 Satakunnan maakuntakaavan vesi- ja jätehuoltoa koskevat tavoitteet ................................ 7

3. KUNTIEN JA SIDOSRYHMIEN PALAUTTEET ..................................................................... 8

4. VESI-  JA JÄTEHUOLTOON LIITTYVIÄ  SELVITYKSIÄ ........................................................ 9
4.1 Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisstrategia ............................................................. 9
4.2 Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat .................................................................... 9
4.3 Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet ..................................... 12
4.4 Vesihuoltoon liittyviä ympäristövaikutusten arviointihankkeita (YVA) ................................. 12
4.5 Vesihuollon kehittämiseen liittyviä hankkeita, selvityksiä ja tutkimuksia ............................. 12
4.6 Turun ja Porin läänin jätehuollon kehittämissuunnitelma .................................................. 13
4.7 Lounais-Suomen ensimmäinen alueellinen jätesuunnitelma ............................................. 13
4.8 Lounais-Suomen toinen alueellinen jätesuunnitelma ....................................................... 13
4.9 Uuden valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman laadinnasta .................................. 14
4.10 Jätehuoltoon liittyviä ympäristövaikutusten arviointihankkeita (YVA) ................................. 15
4.11 Jätehuollon kehittämiseen liittyviä hankkeita, selvityksiä ja tutkimuksia ............................. 16

5. SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAA VARTEN ..................... 16
5.1 Vesihuolto ................................................................................................................. 16
5.2 Jätehuolto ................................................................................................................. 16

6. SELVITYSTEN  PERUSTEELLA TEHDYT JOHTOPÄÄTÖKSET .............................................. 16
6.1 Vesihuolto ................................................................................................................. 16
6.2 Jätehuolto ................................................................................................................. 16

7. SELVITYKSEN ESITYKSET VESIHUOLLON JA JÄTEHUOLLON VARAUSPERUSTEIKSI JA
MERKINNÖIKSI SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASSA ..................................................... 17

7.1 Vesihuollon vaihtoehtojen vertailu ja varausperusteet ........................................................ 17
7.2 Vesihuoltoa koskevat maakuntakaavan varaukset ja merkinnät ........................................... 19
7.3  Jätehuollon vaihtoehtojen vertailu ja varausperusteet ....................................................... 24
7.4 Jätehuoltoa koskevat maakuntakaava varaukset ja merkintä ............................................... 26

8 MUUTOKSET VERRATTUNA SATAKUNNAN SEUTUKAAVAAN 5 ......................................... 26
8.1 Vesihuolto .................................................................................................................... 26
8.2 Jätehuolto .................................................................................................................... 29

9. TEKNISEEN HUOLTOON LIITTYVIEN MAAKUNTAKAAVAMERKINTÖJEN OIKEUS-
VAIKUTUKSISTA ......................................................................................................... 31

10 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ........................................................................................... 32

11 VALMISTELUPROSESSIN KUVAUS ................................................................................. 35

12 YHTEENVETO ............................................................................................................. 35

LÄHTEET .................................................................................................................... 36



4



5

Satakunnassa on voimassa “vanhaan” rakennus-
lakiin (370/1958) perustuva, ympäristöministe-
riön vuonna 1999 vahvistama ja vuonna 2001
lainvoiman saanut Satakunnan seutukaava 5.
Rakennuslain korvaava maankäyttö- ja
rakennuslaki (MRL, 132/1999) tuli voimaan vuo-
den 2000 alusta.

Lain mukaan maakuntakaavan tulee perustua
tarpeellisessa määrin laadittuihin selvityksiin,
tutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä
maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset
edellyttävät, että maakuntakaavaa laadittaessa
erityistä huomiota on kiinnitettävä mm. maa-
kunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen, alueiden käytön eko-
logiseen kestävyyteen,  maakunnan elinkeino-
elämän toimintaedellytyksiin sekä ympäristön ja
talouden kannalta kestäviin liikenteen ja tekni-
sen huollon järjestelyihin.

Satakunnan maakuntakaavan tavoitteet on hy-
väksytty vuonna 2004. Niissä on sovitettu yh-
teen valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(Ympäristöministeriö 2000a, 2000b) sekä maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaiset maakunta-
kaavan sisältövaatimukset. Lisäksi on otettu
huomioon maakunnalliset olosuhteet ja erityis-
piirteet. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet
sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
konkretisoituvat maakuntakaavan aluevarausten
kautta.

Satakunnan maakuntakaavan tavoiteraportti on
Satakunnan maakuntakaavan suunnittelun pe-
rusta (Satakuntaliitto 2004). Tavoitteet on jaet-
tu seitsemään eri teemaan, jotka vastaavat
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n maakunta-
kaavan sisältövaatimuksia. Teemoista laaditaan
maakuntakaavan valmisteluaineistoa varten
erillisselvityksiä. Teemaraporteissa analysoidaan
taustaselvitysten tulokset, määritellään tavoit-
teita vastaavat aluevaraukset ja merkinnät sekä
mahdolliset maakuntakaavamääräykset. Teema-
raporteissa arvioidaan myös kaavamerkintöjen
vaikutukset maankäyttöön. Merkittävimmät
teemaraportit lähetetään valmistuttuaan tiedoksi
ja mahdollisia kommentteja varten eri sidos-
ryhmille ja yhteistyötahoille.

Tässä “Satakunnan ympäristön ja talouden kan-
nalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon jär-
jestelyt” teemaraportissa käsitellään vesi-
huoltoon sekä jätehuoltoon kuuluvat asia-
kokonaisuudet sekä maakuntakaavan
valmisteluaineistoon esitettävät aluevaraukset
perusteluineen. Maakunnan vesihuoltoon oleel-
lisesti liittyvät, ympäristöhallinnon luokituksen
mukaiset yhdyskuntien vedenhankinnan kannal-
ta tärkeät (luokka I) sekä vedenhankintaan so-
veltuvat (luokka II) pohjavesialueet on käsitel-
ty maa-ainesvaroja ja pohjavesiä koskevassa
erillisselvityksessä (Satakuntaliitto, Liimatainen
2006).

1. JOHDANTO
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2. MAAKUNTAKAAVOITUS

2.1   Yleistä

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma
maakunnan alueidenkäytöstä. Maakuntakaavas-
sa esitellään alueidenkäytön ja yhdyskuntara-
kenteen periaatteet pitkällä aikavälillä sekä osoi-
tetaan maakunnan kehittämisen kannalta tar-
peellisia alueita. Kaavan tulee lisäksi edistää
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden to-
teuttamista ja sovittaa ne yhteen alueiden-
käyttöä koskevien maakunnallisten ja paikallis-
ten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava on
ohjeena kuntakaavoja laadittaessa.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset on tarkem-
min määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 28
§:ssä. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuk-
siin ja selvityksiin (MRL 9 §).
Maakuntakaavoitus on luonteeltaan strategista
suunnittelua, jossa lähtökohtien kartoitus, ta-
voitteiden määrittely, kaavakartassa esitettävät
erilaiset maankäytönratkaisut ja aluevaraukset,
kaavan ympäristövaikutusten arviointi yhdessä
kaavaselostuksen laadinnan kanssa ovat keskei-
simpiä vaiheita. Satakunnan maakuntakaava
laaditaan viidessä vaiheessa. Nämä ovat:
1) aloitusvaihe
2) tavoite- ja valmisteluvaihe
3) ehdotusvaihe
4) hyväksymisvaihe
5) vahvistamisvaihe.

Maakuntakaavan hyväksyy Satakuntaliiton ylin
päättävä elin eli maakuntavaltuusto. Kaavan
vahvistaa ympäristöministeriö.

Satakunnan maakuntakaavan valmisteluaineisto
asetetaan vuoden 2007 aikana nähtäville, jol-
loin kansalaisilla ja muilla osallisilla on mahdol-
lisuus ottaa kantaa, ilmaista mielipiteensä sekä
antaa palautetta valmisteluaineistosta,
ehdotetuista kaavavarauksista ja -ratkaisuista.

2.2  Valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympä-
ristön laatua koskevien yleistavoitteiden mukaan
alueidenkäytössä tulee kiinnittää erityistä huo-
miota ihmisen terveydelle aiheutuvien haitto-
jen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemas-
sa olevien haittojen poistamiseen. Alueiden-
käytön suunnittelussa olemassa olevat tai odo-
tettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeuk-

selliset luonnonolot tulee tunnistaa ja vaikutuk-
sia ehkäistä (Ympäristöministeriö 2000a, 2000b).

Erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytön suun-
nittelussa turvataan terveellisen ja hyvälaatuisen
veden riittävä saanti ja se, että taajamien alu-
eelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa.
Maakuntakaavan laadinnassa on lisäksi kiinni-
tettävä riittävää huomiota jätevesihaittojen eh-
käisyyn, jätevesijärjestelmien alueelliseen laa-
juuteen, jätevedenpuhdistamoiden ja jätevesi-
en purkupisteiden sijaintipaikkojen soveltuvuu-
teen ja niiden yhteensopivuuteen muiden
alueidenkäyttötarpeiden kanssa sekä
puhdistuksesta aiheutuvien ympäristö-
vaikutusten merkittävyyteen.

Erityistavoitteiden mukaan maakunta-
kaavoituksessa on osoitettava jätteenkäsittely-
laitoksille alueet siten, että pääosin kaikki syn-
tyvä jäte voidaan hyödyntää tai käsitellä valta-
kunnallisesti tai alueellisesti tarkoituksenmukai-
sesti

2.3 Maankäyttö- ja rakennuslain
sisältövaatimukset

Yleistä

Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoittee-
na on lain 1 §:n mukaan järjestää alueiden käyt-
tö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytyk-
set hyvälle elinympäristölle sekä edistetään eko-
logisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuu-
risesti kestävää kehitystä.

Lain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laaditta-
essa on otettava huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet. Kaavaa laadittaessa on
kiinnitettävä erityistä huomiota maakunnan
oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Lisäksi kaa-
va on mahdollisuuksien mukaan sovitettava
yhteen maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien
alueiden maakuntakaavojen kanssa. Teknisen
huollon kannalta, johon sisältyvät mm. vesihuol-
to ja jätehuolto maakuntakaavassa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota  ympäristön ja talou-
den kannalta kestäviin järjestelyihin.

Vesihuolto, pintavesivarojen kestävä
käyttö sekä jätevesihaittojen ehkäisy

Vesihuoltoa koskeva maakuntatasoinen suun-
nittelu on mahdollisuuksien mukaan sovitetta-
va yhteen vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mu-
kaisen vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun
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sekä Euroopan yhteisön vesipuitedirektiivin
(2000/60/EY) tavoitteiden kanssa. Maakunta-
kaavoituksessa on otettava huomioon
vesipuitedirektiivin velvoitteet sekä tältä poh-
jalta tapahtuva, vesistöjen pilaantumisen ehkäi-
semiseen ja laadunparantamiseen tähtäävä va-
luma-aluekohtainen suunnittelu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n sisältö-
vaatimukset edellyttävät, että
maakuntakaavassa osoitetaan merkitykseltään
vähintään seudulliset vesi- ja jätevesihuollon
runkolinjat sekä näihin liittyvät vedenottamot,
raakaveden puhdistuslaitokset ja
jätevedenpuhdistamot. Maakuntakaavalla on
luotava maakunnalliset ja seudulliset edellytyk-
set sille, että terveellisen ja hyvälaatuisen ve-
den riittävä saanti voidaan valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti turvata.

Vesi- ja jätevesihuollon seudullisuutta arvioita-
essa on kiinnitettävä huomiota järjestelmien
alueelliseen laajuuteen sekä veden ottamisesta
aiheutuvien ympäristövaikutusten merkit-
tävyyteen. Seudulliset vesi- ja jätevesihuollon
järjestelmät ovat yleensä alueellisesti laajoja,
useamman kunnan tarpeita palvelevia ratkaisuja
(Ympäristöministeriö 2002).

Vesivarat voidaan jakaa pohja- ja pintavesiin.
Pohjavesiin liittyvä maakuntakaavan valmistelu-
aineisto käsitellään maa-ainesvaroja ja pohja-
vettä koskevassa erillisselvityksessä / teema-
raportissa (Satakuntaliitto, Liimatainen 2006).

Vesivarojen kestävää käyttöä koskeva
maakuntakaavan sisältövaatimus edellyttää, että
kaikki yhdyskuntien ja teollisuuden raakavesi-
huollon kannalta tärkeät pohja- ja pintavesi-
alueet osoitetaan maakuntakaavassa.
Maakuntakaavassa on huolehdittava siitä, että
alueiden käyttö ei pohja- ja pintavesialueiksi
osoitetuilla alueilla ja niiden valuma- ja
keräytymisalueilla uhkaa vesivarojen määrää ja
laatua (Ympäristöministeriö 2002).

Maakuntakaavassa tulee kiinnittää riittävää huo-
miota niihin pintavesialueisiin, joita yhdyskun-
tien vesilaitokset käyttävät raakavesilähteinään.
Tällaisten vesien valuma-alueiden maankäyttöä
tulisi ohjata niin, että vältytään vesistöjen
pilaantumisriskiltä.

Jätehuolto

Jätehuollon osalta maakuntakaavassa on osoi-
tettava alueet vähintään seudullisia tarpeita
palveleville jätteidenkäsittelyalueille (Ympäristö-
ministeriö 2002). Jätehuollon järjestämistä sää-
dellään ensisijaisesti jätelailla (1072/1993), jon-

ka mukaan  ympäristöministeriön on laadittava
valtakunnallinen jätesuunnitelma ja vastaavasti
alueellisen ympäristökeskuksen alueellinen jäte-
suunnitelma. Nämä suunnitelmat on otettava
huomioon maakuntakaavoituksessa. Mahdolli-
suuksien mukaan on pyrittävä yhteen sovitta-
maan maakuntakaavassa osoitettavat jätehuol-
lon sijaintiratkaisut alueellisen jätesuunnitelman
kanssa.

2.4 Satakunnan maakuntakaavan vesi-
ja jätehuoltoa koskevat tavoitteet

Vesihuolto

Satakunnan maakuntakaavan teknisen huollon
järjestelyjä koskevien tavoitteiden mukaan maa-
kunnan  alue- ja yhdyskuntarakenteen toimi-
vuutta tuetaan ja edistetään siten, että
yhdyskuntateknisten järjestelmien suunnittelus-
sa ja toteutuksessa varaudutaan ylikunnallisiin
ja maakunnall isi in toimintamalleihin.
Maakuntakaavassa osoitetaan näiden edellyttä-
mät aluevaraukset. Täten  turvataan terveelli-
sen ja hyvälaatuisen pohja- ja pintaveden riit-
tävä saanti sekä jätevesien korkeatasoinen kä-
sittely. Turun Seudun Veden ja Rauman Veden
tekopohjavesihankkeiden vaatimat alue-
varaukset suoja-alueineen otetaan huomioon
maakuntakaavassa. (Satakuntaliitto 2004)

Jätehuolto

Jätehuollossa korostetaan jätteiden syntymisen
ehkäisemistä, määrän ja haitallisuuden vähen-
tämistä sekä hyödyntämisen edistämistä,
lajittelua, keräystä ja kierrätystä tehostamalla.
Tavoitteena on jätehuollon järjestäminen siten,
että siitä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ym-
päristölle. Maakuntakaavassa osoitetaan jäte-
huollon edellyttämät aluevaraukset jätteen-
käsittelyalueille ja –laitoksille. (Satakuntaliitto
2004)
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Maakuntakaavan laadinnan tavoitevaiheessa
tehtiin laaja sidosryhmäkysely voimassa olevan
Satakunnan seutukaavan 5 tavoitteiden ja
suunnitteluperiaatteiden ajantasaistamiseksi
sekä kaavan muutostarpeista. Palautteita, joita
tuli noin 40 eri sidosryhmältä, on laadittu yh-
teenveto, joka on Satakunnan maakuntakaavan
tavoiteraportin liitteenä (Satakuntaliitto 2004).

Vesihuollon osalta sidosryhmäpalautteissa nou-
sivat esille mm. seuraavia näkökohtia:

Harjavalta:

Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan käyt-
tämän veden saatavuutta ja laatua vaarantavia
toimintoja ei tule sijoittaa pohjavesialueelle.
Erityisesti tällä tarkoitettiin pohjaveden
virtaussuunnassa vedenottamoiden yläpuolisia
alueita.

Kankaanpää:

Vesijohtolinjojen täydentäminen verkosto-
merkintöihin mm. Kankaanpää – Siikainen.

Kiikoinen:

Päävesijohdot Kankaanpäästä kantatien 44 vart-
ta sekä Kokemäeltä Kiikoinen – Kokemäki maan-
tien vartta ovat rakennettuja. Kyseiset linjat tu-
lee ottaa huomioon maakuntakaavaa laaditta-
essa.

Nakkila:

Tavoitteiden asettelussa on pitäydytty vain ylei-
sellä tasolla. Tavoitteet voisivat olla huomatta-
vasti tavoitteellisempia ja yksilöidympiä siten,
että maakuntakaavan tavoitteisto ohjaisi  alu-
een teknisen huollon järjestelyjä.

Säkylä:

Virttaankankaan mahdollisesti toteutettavan
tekopohjavesihankkeen putkilinjat sekä imeytys-
ja vedenottamoalueet suoja-alueineen tulee
huomioida maakuntakaavassa.

Yläneen siirtoviemärin linjaus ja mahdollinen
Köyliöstä rakennettava siirtoviemäri tulee huo-
mioida maakuntakaavan aluevarauksissa.

Vampula:

Erityistoimintojen alueilla tulisi huomioida Tu-
run seudun veden tekopohjavesihankkeen vaa-
timat putkilinjat.

Tykistöprikaati:

Pohjankangasta ei tule maakuntakaavassa va-
rata tärkeäksi vesihuoltoalueeksi, vaan säilyt-
tää lähinnä vedenhankinnan kannalta
reservialueena niin kauan kuin vedenhankinta
ja vesilaitosten sijoittaminen on mahdollista
muilla talousveden hankintaan soveltuvilla alu-
eilla.

Pohjankankaan reuna-alueiden pienvedenot-
tamoiden määrää tulisi vähentää ja liittää
taloudet laajempiin verkostoihin.

Jätehuollon osalta sidosryhmäpalautteissa nou-
sivat esille mm. seuraavia näkökohtia

Nakkila:

Tavoitteiden asettelussa on pitäydytty vain ylei-
sellä tasolla. Tavoitteet voisivat olla huomatta-
vasti tavoitteellisempia ja yksilöidympiä siten,
että maakuntakaavan tavoitteisto ohjaisi  alu-
een teknisen huollon järjestelyjä.

MTK-Satakunta ja Länsi-Suomen metsän-
omistajien liitto:

Jätehuollon suunnittelu ja aluevaraukset on
hoidettava siten, ettei synny houkutusta käyt-
tää yksityisten maanomistajien alueita laittomina
kaatopaikkoina

3. KUNTIEN JA SIDOSRYHMIEN PALAUTTEET



9

4. VESI-  JA JÄTEHUOLTOON LIITTYVIÄ  SELVITYKSIÄ

4.1 Lounais-Suomen vesihuollon
kehittämisstrategia

Lounais-Suomen ympäristökeskus (2002) laati
yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Tam-
pereen teknillisen korkeakoulun, Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan maakunnan liittojen kanssa
vuonna 2002 ilmestyneen Lounais-Suomen vesi-
huollon kehittämisstrategian. Strategian tavoit-
teena on osoittaa alueellisen vesihuollon kehit-
tämisen pääsuuntaviivat vuoteen 2020 saakka
sekä toimia ohjeena seudullisten ja
kuntakohtaisten vesihuoltosuunnitelmien laadin-
nalle.

Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisstra-
tegian keskeisimmät vesihuollon tavoitteet vuo-
teen 2020 ovat:

- vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohja-
ja pintavesien vedenmäärän ja

- laadun turvaaminen
- pohjaveden ja tekopohjaveden käytön

lisääminen
- vesihuollon toimivuuden parantaminen

siirtovesijohdoin ja varavedenottamoin
- vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten

parantaminen yhteistyötä kehittämällä
- jätevesien puhdistusasteen nostaminen ja

typenpoiston tehostaminen
- pintavesiä heikentävän hajakuormituksen

vähentäminen
- maaseudun ja haja-asutusalueiden vesi-

huollon kehittäminen

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vuoden
2007 tulossuunnitelman tavoitteiden mukaan
laaditaan uusi, ajantasaistettu Lounais-Suomen
vesihuollon kehittämisstrategia, joka antaa suun-
taviivat alueelliselle vesihuollon kehittämiselle
sekä pitkällä (vuoteen 2030 asti) että lyhyellä
(2012 asti) aikavälillä (Lounais-Suomen
ympäristökeskus 2006).

4.2 Kuntien vesihuollon
kehittämissuunnitelmat

Vuonna 2001 voimaan tulleen vesihuoltolain
(119/2001) 1 §:n mukaan tavoitteena on tur-
vata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kus-
tannuksin on saatavissa riittävästi terveydelli-
sesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä
sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannal-
ta asianmukainen viemäröinti.

Lain 5 §:n mukaan kunnan tulee kehittää vesi-
huoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaa-
vasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osal-
listua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.
Lisäksi kunnan tulee yhteistyössä alueensa
vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan
tasalla alueensa kattavat vesihuollon
kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia
laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteis-
työssä muiden kuntien kanssa.

Kaikki Satakunnan kunnat ovat laatineen /
laadituttaneet vesihuoltolain edellyttämät
kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuun-
nitelmat.

Kaikki Satakunnan kunnat ovat  myös osallistu-
neet Lounais-Suomen ympäristökeskuksen (ent.
Turun vesi- ja ympäristöpiiri) ja Satakuntaliiton
kanssa maakunnasta laadittujen ylikunnallisten,
alueellisten tai seudullisten vesihuollon yleis- ja
kehittämissuunnitelmien laadintaan (Air-Ix 1997,
2002 ja 2003, Suunnittelukeskus Oy 1994).
Kehittämissuunnitelmissa on ensisijaisesti sel-
vitetty alueelliseen vedenhankintaan ja jakeluun
sekä jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn liit-
tyviä teknis-taloudellisia ratkaisuja.

Taulukossa 1. on esitetty kuntakohtaiset tiedot
vesijohtoverkostojen piirissä olevien asukkaiden
määristä (liittyjämäärät) ja liittyjäasteista sekä
näitä koskevat ennusteet vuonna 2020.
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Taulukko 1.  Kuntien vesijohtoverkostojen liittyjämäärät ja –asteet sekä ennusteet.

Vuosituhannen alussa vesijohtoverkostojen
liittyjäasteissa oli varsin suuria kuntakohtaisia
eroja, vaihteluvälin ollessa noin 50 %:sta lähes
sataan. Nykyisin tilanne on eräin osin huomat-
tavasti parantunut uusien vesijohtolinjojen ra-
kentamisen myötä. Tavoitteen mukaan Satakun-
nan asukkaista yli 90 % on keskitetyn veden-
hankinnan ja jakelun piirissä vuonna 2020.

Satakunnassa vesilaitosten talousvedestä noin
85 % on pohja- tai tekopohjavettä ja noin 15

% pintavettä. Pintavettä käyttää ainoastaan
Rauman vesilaitos, joka hyödyntää Eurajoesta
Äyhönjärveen johdettua vettä. Tulevaisuudes-
sa tavoitteena on, että vedenhankinta siirtyy ko-
konaisuudessaan pohja- ja tekopohjaveteen.
Pintavesilaitokset toimivat edelleen poikkeus-
olosuhteissa varavedenottamoina. Verkostojen
välisiä ylikunnallisia yhteyksiä kuin myös
verkostojen sisäisiä yhteyksiä lisätään, jotka
parantavat vedenjakelun varmuutta.
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Taulukossa 2. on esitetty kuntakohtaiset tiedot viemäriverkostojen piirissä olevien asukkaiden
määristä (liittyjämäärät) ja liittyjäasteista sekä näitä koskevat ennusteet vuonna 2020.

Taulukko 2. Kuntien viemäriverkostojen liittyjämäärät ja –asteet sekä ennusteet.

Vuosituhannen alussa viemäriverkostojen
liittyjäasteissa oli varsin suuria kuntakohtaisia
eroja, vaihteluvälin ollessa noin 30 %:sta yli 90
%. Tavoitteen mukaan Satakunnan asukkaista
lähes 90 % on kuntien viemäriverkostojen pii-
rissä vuonna 2020. Tulevaisuudessa siirrytään
yhä suurempiin, ylikunnallisiin puhdistam-
oyksiköihin, mikä puolestaan edellyttää pitkien
siirtoviemärilinjojen merkittävää rakentamista.

Taulukoiden 1. ja 2. tiedot perustuvat
kuntakohtaisiin vesihuollon kehittämissuun-
nitelmiin.
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4.3 Varsinais-Suomen ja Satakunnan
potentiaaliset viemäröintialueet

Asetus (542/2003) talousjätevesien käsittelys-
tä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulko-
puolisilla alueilla tiukensi jätevesien käsittely-
vaatimuksia haja-asutusalueilla. Asetuksen
toimeenpanossa suosituksena on ollut liittää
kiinteistö yleiseen viemäriin, jos se suinkin on
teknis-taloudellisesti mahdollista.

Lounais-Suomen ympäristökeskus laati vuonna
2006 yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja
Satakuntaliiton kanssa selvityksen potentiaali-
sista viemäröintialueista Varsinais-Suomessa ja
Satakunnassa (Ryynänen 2006). Selvityksessä
on tarkasteltu nykyisten vesihuoltolaitosten toi-
minta-alueiden ulkopuolisia alueita, joille
viemäriverkko olisi mahdollista ulottaa tietyin
kustannuksin. Selvityksessä tuodaan esille myös
ne ranta- ja pohjavesialueet sekä vastaavat alu-
eet, joilla jätevesien käsittelyn vaatimukset ovat
muita haja-asutusalueita tiukemmat. Selvityk-
sen mukaan Satakunnassa ns. potentiaalisia
viemäröintialueita on yhteensä 144 kappaletta
ja näillä sijaitsevien asuinrakennusten kokonais-
määrä on noin 4 780. Investointikustannukset
asuntoa kohden ovat keskimäärin lähes 4 900
euroa.

Selvityksen tavoitteena on osaltaan palvella
kuntia, maakunnan liittoja sekä alueellista
ympäristökeskusta mm. vesihuollon yleisessä
kehittämisessä, kaavoituksessa sekä erilaisten
avustusten ja tukimuotojen kohdentamisessa.

4.4   Vesihuoltoon liittyviä ympäristö-
vaikutusten arviointihankkeita
(YVA)

Seuraavassa on lueteltu Satakuntaan sijoittuvia
vesihuoltoon liittyviä ja jo päättyneitä ympäristö-
vaikutusten arviointihankkeita (YVA):

- Turun Seudun Vesi Oy, Turun seudun teko
pohjavesihanke (Jaakko Pyöry Infra & SCC
Viatek 2001)

- Porin Vesi; Lietteiden ja biojätteiden kä-
sittely (Suunnittelukeskus Oy 2003)

4.5 Vesihuollon kehittämiseen liittyviä
hankkeita, selvityksiä ja tutkimuk-
sia

Vuonna 2006 käynnistyi seudullinen maa-
ainestenottoa ja pohjaveden suojelua ohjaava
hanke Porin seutukunnalla. Hanke, jonka tavoit-
teena on kartoittaa nykyisiä ja tuleva kiviaines-
ja talousvesitarpeita sekä alueita, mistä näitä
luonnonvaroja voitaisiin mahdollisimman vähäi-
sin ristiriidoin hyödyntää kohdistuu 10 kunnan
alueelle (Karhukunnat). Hankkeessa, joka  kes-
tää vuoden 2007 loppuun saakka päivitetään
myös eräiden kuntien pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmia. Kuntien lisäksi hankkeeseen osal-
listuvat myös Lounais-Suomen ympäristökeskus
ja Satakuntaliitto.

Kyrönjokilaakson Vesi Oy on saanut vuonna
2006 tutkimusluvan Karvian kunnan alueelle
Pohjankankaan harjumuodostumalle selvittääk-
seen alueen pohjavesivarojen hyödyntämis- ja
käyttömahdollisuuksia veden johtamiseksi Ete-
lä-Pohjanmaalle Seinäjoen seudun kuntien ja
teollisuuden tarpeisiin.

Huittisten kaupunki ja Vampulan kunta ovat
mukana ylikunnallisessa vesihuoltoyhteistyön
kehittämisselvityksessä yhdessä Punkalaitumen,
Vammalan ja Äetsän kanssa. Selvitys, jonka on
määrä valmistua alkuvuodesta 2007, tähtää alu-
eellisen vesihuoltolaitoksen / -yhtiön perusta-
miseen.

Kiukaisten, Harjavallan, Nakkilan ja Ulvilan jä-
tevedet tullaan jatkossa johtamaan siirtovie-
märillä Porin Luotsinmäen jätevedenpuh-
distamolle, jota tullaan laajentamaan ja sanee-
raamaan. Siirtoviemärin rakentamista haetaan
toteutettavaksi valtion vesihuoltotyönä ja sen
rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2008.

Köyliön kunnan Kepolan ja Kankaanpään taaja-
mien jätevedet on suunniteltu johdettavan Sä-
kylän jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin
rakentamista haetaan toteutettavaksi valtion
vesihuoltotyönä. Hankkeen toteuttaminen ajoit-
tuu mahdollisesti vuosille 2009 – 2010.

Euran ja Säkylän kunnat ovat suunnitelleet kun-
tien välisen yhdysvesijohdon rakentamista, jol-
la varmistetaan molempien kuntien veden-
saantia. Vesijohdon rakentamista haetaan to-
teutettavaksi valtion vesihuoltotyönä. Hankkeen
toteuttaminen ajoittuu mahdollisesti vuosille
2009 – 2010.

Lounais-Suomen ympäristökeskus suunnittelee
käynnistävänsä vuoden 2007 aikana  Kuninkaan-
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lähde – Jämi välisellä Hämeenkankaan tärkeäl-
lä pohjavesialueelle pohjavesitutkimukset.
Hämeenkankaalta on olemassa varsin vähän
tutkittua pohjavesitietoa alueen ollessa kuiten-
kin yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta
merkittävä pohjavesimuodostuma. Tavoitteena
on tutkia myös soveltuvien pohjavedenottamon
paikkoja Kankaanpään kaupungin vesihuolto-
laitoksen vedensaannin ja vedentoimittamisen
parantamiseksi.

4.6 Turun ja Porin läänin jätehuollon
kehittämissuunnitelma

Ennen vuotta 1994 voimaan tullutta jätelakia
(1072/1993) valmistui vuonna 1992 Turun ja
Porin läänin yhdyskuntien jätehuollon kehittä-
miseksi laadittu suunnitelma (Suunnittelukeskus
Oy 1992). Suunnitelmassa asetettiin jätehuol-
lon kehittämistavoitteet, joista keskeisimmiksi
nousivat seuraavat:

- loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen
määrän vähentäminen,

- kierrätyskelpoisen ja hyödynnettävän
jätteen hyötykäytön lisääminen,

- yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen määrän
vähentäminen ja laatutason nostaminen,

- ongelmajätteiden asianmukainen käsittely
sekä

- kuntien välisen jätehuoltoyhteistyön kehit-
täminen ja lisääminen.

4.7 Lounais-Suomen ensimmäinen
alueellinen jätesuunnitelma

Jätehuoltoa koskevan suunnittelun perusteet on
kirjattu jätelain 40 §:ään, jonka mukaan ympä-
ristöministeriön on laadittava valtakunnallinen
jätesuunnitelma ja alueellisen ympäristö-
keskuksen vastaavasti alueellinen jäte-
suunnitelma jätelain ja sen nojalla annettujen
tehtävien hoitamiseksi ja kehittämiseksi.
Lounais-Suomen ympäristökeskus julkaisi vuon-
na 1997 ensimmäisen alueellisen jäte-
suunnitelman (Kojo 1997). Alueellisessa jäte-
suunnitelmassa esitetään sekä alueellisia jäte-
poliittisia tavoitteita että toimenpiteitä kyseis-
ten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lounais-Suo-
men ensimmäisessä alueell isessa jäte-
suunnitelmassa, joka kattaa Varsinais-Suomen
ja Satakunnan maakunnat, on esitetty alueen
jätehuollon tilaa koskevat tiedot sekä jätehuol-
lon kehittämisstrategiat vuoteen 2000 ja vuo-
teen 2005 asti. Strategioiden tavoitteena on
esittää kehittämistoimien suunta siten, että lo-

pulliset valinnat voidaan tehdä ottaen huomi-
oon jätehuollossa tapahtuva kehitys.

Jätehuollon valtakunnalliset tavoitteet ovat ol-
leet peruslähtökohtina valittaessa Lounais-Suo-
men alueell isen jätesuunnitelman
kehittämislinjoja vuoteen 2005 asti. Alueellisen
jätehuollon kehittämistavoitteita ovat:

- jätteiden synnyn ehkäiseminen
- jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentä-

minen
- jätteiden hyödyntämisasteen korottaminen
- jätehuollon järjestäminen niin, ettei siitä

aiheudu haittaa terveydelle ja ympäristölle
- kokonaisvaltaisen jätehuoltojärjestelmän

käyttö, jossa eri jätejakeille on järjestetty
asianmukainen keräys, kuljetus ja käsittely

Alueellisessa jätesuunnitelmassa esitetyt tavoit-
teet eivät ole oikeudellisesti sitovia, vaan pää-
asiassa ohjeellisia ja suuntaa-antavia. Niillä py-
ritään ohjaamaan ihmisten, toiminnan-
harjoittajien ja päättäjien yleisiä toimintoja kes-
tävän kehityksen tukemiseksi.

4.8 Lounais-Suomen toinen alueellinen
jätesuunnitelma

Lounais-Suomen ympäristökeskus julkaisi vuon-
na 2002 toisen alueellisen jätesuunnitelman,
joka sisälsi ensimmäisen jätesuunnitelman
toteuttamistilanteen arvioinnin ja seurannan
sekä jätesuunnitelman tavoitteiden tarkistukset
vuoteen 2005 asti (Liippo & Anttila 2002). Suun-
nitelmassa todetaan mm., että alueellisen jäte-
suunnitelman tavoitteita ja toteuttamiskeinoja
on tarpeen korjata vain niiltä osin, kuin yleisiä
tavoitteita on tarkistettu vuoteen 2005 ulottu-
vassa valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkis-
tuksessa.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueelli-
sen jätehuollon kehittämisstrategian tarkistettuja
painopisteitä vuoteen 2005 asti ovat:

- jätehuollon tiedotuksen ja neuvonnan
tehostaminen

- biojätteen ja polttojakeen erilliskäsittelyn
toteuttaminen parhaalla käytettävissä
olevalla teknologialla siten, että
ympäristönsuojelulliset, paikalliset ja talou-
delliset tekijät otetaan huomioon

- lietteistä ympäristölle aiheutuvien haittojen
vähentäminen tehostamalla lietteiden
esikäsittelyä ja kehittämällä loppusijoitus-
menetelmiä

- saastuneiden maiden käsittelypaikkojen ja
varastointialueiden verkoston kehittäminen
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Tarkistetussa alueellisessa jätesuunnitelmassa
todetaan myös, että seuraavan alueellisen jäte-
suunnitelman valmistelun ja laadinnan kannal-
ta on tärkeää, että luodaan järjestelmä, jolla
maakunnassa liikkuvat jätevirrat ja jätteiden
määrät saadaan selvitettyä aiempaa tarkemmin.

Lounais-Suomen ensimmäisestä alueellisesta
jätesuunnitelmasta  (1997) sekä sen seuranta
ja tarkistamisraportista (2002) käyvät yksityis-
kohtaisemmin ilmi mm. jätehuollon yhteistyö-
alueet, jätteenkäsittelylaitokset, yhdyskunta-
jätehuollon kustannusten kehittyminen, synty-
vät jätemäärät ja niiden hyödyntämisasteet
jätejakeittain.

4.9   Uuden valtakunnallisen ja alueelli-
sen jätesuunnitelman laadinnasta

Ympäristöministeri asetti 12.5.2005 työryhmän,
jonka tehtävänä oli tehdä ehdotukset jätelain
kokonaisuudistusta koskevista linjauksista
31.5.2006 mennessä sekä laatia ehdotus uu-
deksi valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuo-
den 2006 loppuun mennessä (Suomen
ympäristökeskus 2006, Ympäristöministeriö
2007). Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma
(VALTSU), joka ulottuu vuoteen 2016 asti on
Suomen jätehuollon pitkän aikavälin jätehuoltoa
koskeva kehittämisstrategia. Se sisältää myös
ohjeistuksen alueellisten jätesuunnitelmien
laatimiseksi.

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman kes-
keisiä aiheita ovat mm.:

- luonnonvarojen kestävä käyttö
- kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen
- haitallisten jätteiden synnyn ehkäisy kemi-

kaalipolitiikalla
- jätehuollon terveyshaittojen ehkäisy
- jätepolitiikan kustannustehokkuuden pa-

rantaminen
- jäteosaamisen ja jäteteknologian kehittämi-

nen.

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa tulee li-
säksi esittää:

- jätepoliittiset linjaukset tuleville vuosille
ottaen huomioon EU:n esittämät tavoitteet
sekä Suomea koskevat kansainväliset
velvoitteet

- laatia suunnitelma valtiovallan ohjaus-
keinoista

- ehdotus eri toimijoiden rooliksi tavoitteiden
toteuttamisessa

- arvioida jätehuollon infrastruktuurin
kehittämis- ja yleiset ohjaustarpeet

Työryhmän sai työnsä päätökseen määräaikaan
(31.12.2006) mennessä ja se luovutettiin
ympäristöministerille tammikuussa 2007. Kevään
2007 aikana valtakunnallinen jätesuunnitelma
lähtee laajalle lausuntokierrokselle.

Valtakunnallista jätesuunnitelmaa laativan työ-
ryhmän linjauksen mukaan kymmenen tärkein-
tä, lähinnä neuvoa-antavaa jätehuollon
kehittämistavoitetta ovat:

1 lisätään maltillisesti jätteiden energia-
hyödyntämistä

2 vaikutetaan tuotteiden ja tuotekonseptien
suunnitteluun, siten että keskeisissä tuote-
ryhmissä parannetaan tuotteiden kestävyyt-
tä, päivitettävyyttä, korjattavuutta ja paran-
netaan pakkaamisen materiaalitehokkuutta

3 kehitetään alueellista jätehuollon suunnitte-
lua ja yhteistyötä siten, että turvataan riittä-
vä käsittelykapasiteetti, kohtuullinen kustan-
nustaso ja jätepolitiikan ympäristöpäämäärät

4 parannetaan rakentamisen laatua siten, että
tuotetut rakennukset ovat kestäviä,
muunneltavia ja helposti korjattavia ja
kunnossapidettäviä. Sekä uudis- että korjaus-
rakentamisessa vähennetään syntyvän jät-
teen määrää

5 parannetaan suomalaisen teollisuus- ja
kaivannaistuotannon materiaalitehokkuutta
koko tuoteketjussa siten, että se on Suomen
kannalta keskeisillä tuotannon aloilla maail-
man kärkitasolla. Materiaali-intensiivisen teol-
lisuuden tuotteiden jalostusarvoa nostetaan
entisestään

6 vaikutetaan yksityiseen kulutukseen siten,
että kulutus kohdistuu entistä enemmän
ekotehokkaisiin tuotteisiin ja palveluihin ja
jätteiden määrä vähenee

7 jätteiden keräilypisteisiin, käsittelylaitoksiin
ja omatoimiseen käsittelyyn liittyvää maan-
käytön suunnittelua, alkulajittelun helppoutta
ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia
kehitetään siten, että voidaan ehkäistä jät-
teiden käsittelystä aiheutuvia ristiriitoja

8 jätteistä aiheutuvaa kemiallista vaaraa
minimoidaan edistämällä tältä kannalta mer-
kittävien kemikaalien käytön vähentämistä
ja korvaamista haitattomammilla vaihtoeh-
doilla

9 jätteiden hyödyntäminen sekä materiaali-
tehokkuutta edistävät tuotantoteknologiat,
tuotteet ja palvelut muodostavat voimak-
kaasti kasvavan osan Suomen ympäristöliike-
toiminnan klusteria

10 jäteperäisten tuotteiden eli uusiotuotteiden
käytön haitattomuus varmistetaan sopimalla
yhtenäisistä laatuvaatimuksista, kehittämäl-
lä omavalvontaa ja parantamalla vaikutus-
ten seurantaa
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Työryhmän esityksen mukaan viisi tärkeintä jäte-
huoltoa koskevaa ohjauskeinoa ovat:

1 jätteen energiahyödyntämistä lisätään, mutta
ei heikennetä materiaalikierrätyksen kehitty-
mistä

2 materiaalitehokkuuden palvelukeskuksen
perustaminen

3 maakuntakaavoituksessa huolehditaan
riittävistä aluevarauksista jätehuollon laitok-
sille ja palveluille

4 materiaalitehokkuuden taloudellinen ohjaus
5 lisätään hallintoa palvelevaa jätealan tutki-

musta ja seurantaa

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma 2016
ohjaa alueellisten jätesuunnitelmien laadintaa.
Valtakunnallisen suunnitelman tavoitteet pyri-
tään sisällyttämään alueellisiin suunnitelmiin
ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erityispiir-
teet ja olosuhteet, kuten esim. pitkät jätteen-
kuljetusmatkat.

Eteläisen ja läntisen Suomen alueelliset
ympäristökeskukset (Häme, Kaakkois-Suomi,
Lounais-Suomi, Länsi-Suomi, Pirkanmaa ja Uu-
simaa) ovat vuonna 2006 alustavasti sopineet
tekevänsä yhteistyötä alueellisten jäte-
suunnitelmien laadinnassa. Tarkoituksena on,
että em. kuuden alueellisen ympäristökeskuksen
kesken laaditaan yhteistyöhanke, jossa mm.
kerätään yhtenäisesti lähtö- ja taustatietoja sekä
laaditaan joidenkin jätejakeiden osalta
jätevirtatarkasteluja koko yhteistyöalueelta.
Laadittavien alueellisten jätesuunnitelmien
painopisteet voivat kuitenkin vaihdella ja poike-
ta ympäristökeskuksittain alueellisten tarpeiden
mukaisesti. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien
ympäristökeskusten kesken pyritään yhtenäisyy-
teen mm. työmenetelmien, suunnitelmien sisäl-
lön ja viestinnän osalta.

Projektisuunnitelman mukaan alueellisten jäte-
suunnitelmien laatimiseen tähtäävä yhteistyö-
hanke käynnistyy vuoden 2007 alkupuolella ja
työ kestää vuoden 2008 loppuun saakka.

Alueellisen jätesuunnitelman alustavan sisällön
mukaan suunnitelmassa käsitellään mm. seu-
raavia asiakokonaisuuksia ja painopistealueita:

- jätteitä ja jätehuollon nykytilaa kuvaavat tie-
dot

- jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet ja
laitoskapasiteetin tarve

- valtakunnallisen jätesuunnitelman teemojen
pohjalta valittavat alueelliset kehityskohteet

- ympäristövaikutuksiltaan keskeiset ja ongel-
malliset jätejakeet

- biohajoavan jätteen hyödyntäminen ja kä-
sittely

- rakennusjätteen hyödyntämisen lisääminen
- haja-asutuksen jätehuollon palvelutaso
- tuotannon ja kulutuksen materiaali-

tehokkuuden edistäminen
- maaperän pilaantumisen ennaltaehkäisy

Koska Lounais-Suomen kolmannen alueellisen
jätesuunnitelman laadinta ei ole vielä käynnis-
tynyt ja sen valmistuessa vasta vuoden 2008
loppuun mennessä, ei jätehuoltoa koskevia
alustaviakaan maakuntatason johtopäätöksiä ja
kehittämisen painopisteitä ole voitu tarkemmin
ennakoida maakuntakaavan valmistelu-
aineistoksi tässä selvityksessä.

4.10 Jätehuoltoon liittyviä ympäristö-
vaikutusten arviointihankkeita
(YVA)

Seuraavassa on lueteltu Satakuntaan sijoittuvia
ja jo päättyneitä jätehuoltoa koskevista
ympäristövaikutusten arviointihankkeita (YVA):

- Porin Jätehuolto; Hangassuon jäteaseman
kehittäminen (Suunnittelukeskus 2004)

- Porin Lämpövoima Oy; Jätteen energia-
hyödyntäminen (Electrowatt – Ekono Oy
2004)

- Ekokem-Palvelut Oy; Peräkorven (Kellahden)
teollisuusjätteen käsittelykeskus (SCC Viatek
2004)

- Tielaitos;  Köyliön Hallavaaran pilaantuneiden
maiden käsittelykeskus (SCC Viatek 2003)

- Kuusakoski Oy; Metallinkierrätyslaitoksen
rakentaminen Tahkoluodon satama-alueelle
ja jätehuoltoalueen rakentaminen Kellahteen
Porissa (Paavo Ristola Oy 2002)

- Stena Metalliyhtymä Oy; Porin Tahkoluodon
murskauslaitos (J & W Samhällsbyggnad
2002)

- Outokumpu Harjavalta Metals Oy;
Rikastushiekan (kiinteiden prosessijätteiden)
läjitys (Geoinsinöörit Oy 2000)

- Kemira Pigments Oy; Jäteveden kipsisakan
läjitysalue (Geoinsinöörit Oy & Viatek Oy
1995)
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4.11 Jätehuollon kehittämiseen liittyviä
hankkeita, selvityksiä ja tutkimuk-
sia

Lounais-Suomen uuden alueellisen jäte-
suunnitelman laatimisen (ks. luku 4.9) lisäksi
ylikunnallisesti merkittävä hanke on Kankaan-
päässä sijaitsevan Kooninkeitaan kaatopaikan
kunnostaminen. Kankaanpään kaupunginhalli-
tus on joulukuussa 2006 tehnyt päätöksen esit-
tää kaupunginvaltuustolle Kooninkeitaan kaato-

paikan kunnostamisen valtioneuvoston kaato-
paikkoja koskevan päätöksen (861/97) edellyt-
tämien velvoitteiden mukaiseksi. Pohjois-Sata-
kunnan Jätteidenkäsittely Oy on käynnistänyt
kaatopaikan kunnostuksen suunnitteluun liitty-
vät toimet ja yhtiö ottaa vastatakseen jätehuol-
lon järjestämisen vuoden 2008 alusta.
Kooninkankaan kaatopaikkaa käyttävät Kan-
kaanpään kaupungin lisäksi Honkajoen,
Jämijärven, Karvian, Kihniön ja Lavian kunnat.

5. SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAA
VARTEN

5.1   Vesihuolto

Vesihuoltoon li ittyviä lähtötietoja on
ajantasaistettu ja täydennetty mm. Satakunnan
kunnista sekä alueelliselta ympäristökeskukselta
saaduilla tiedoilla koskien mm. ylikunnallisesti
tai seudullisesti tärkeiden vedenottamoiden,
jätevedenpuhdistamoiden, yhdysvesijohtojen ja
siirtoviemäreiden toteutuneisuutta, suunnittelu-
tilannetta sekä pitkän aikavälin yhteystarpeita.

5.2  Jätehuolto

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueelta
ei ole vuoden 2002 jälkeen laadittu uutta, ajan-
tasalla olevaa alueellista jätesuunnitelmaa. Osit-

tain tämä johtuu siitä, että uutta valtakunnallis-
ta jätesuunnitelmaa laativa työryhmä sai työn-
sä päätökseen vuoden 2006 loppuun mennes-
sä. Uusi valtakunnallinen suunnitelma 2016 toi-
mii alueellisten jätesuunnitelmien laadintojen
pohjana ja ohjeistona. Uudessa valtakunnalli-
sessa jätesuunnitelmassa esitetyt tavoitteet on
tarkoitus sisällyttää alueellisiin jätesuunnitelmiin.
Uuden alueellisen jätesuunnitelman laadintaa on
tarkemmin käsitelty tämän selvityksen luvussa
4.9.

Jätehuoltoon li ittyviä lähtötietoja on
ajantasaistettu ja täydennetty mm. kunnista,
jätehuoltoyhtiöiltä ja alueelliselta ympäristö-
keskukselta saaduilla tiedoilla koskien mm. jät-
teiden keruu- ja käsittelypaikkatietoja.

6. SELVITYSTEN  PERUSTEELLA TEHDYT JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1  Vesihuolto

Kuntien toteuttamat vesihuoltoratkaisut, laadi-
tut kunta- ja seutukuntakohtaiset vesihuollon
kehittämissuunnitelmat, suunniteltuihin teko-
pohjavesihankkeisiin sekä ylikunnallisiin jäteve-
sien käsittelyratkaisuihin liittyvät selvitykset ja
suunnitelmat ovat riittävät perustellun
maakuntakaavan vesihuoltoa koskevien alue-
varausten määrittelyyn. Käytettyjen lähtö- ja
tausta-aineiston perusteella on muodostettu
esitys vesihuoltoa koskevista teknisen huollon
ratkaisuista Satakunnan maakuntakaavaan.

6.2 Jätehuolto

Kuntien yleis-, osayleis- ja asemakaavoihin pe-
rustuvat kaavalliset ratkaisut, jätteenkäsittely-
alueita sekä jätehuollon ympäristövaikutusten
arviointihankkeita (YVA) koskevat
erillisselvitykset ja –suunnitelmat ovat riittävät
perustellun maakuntakaavan jätehuoltoa kos-
kevien aluevarausten määrittelyyn. Käytettyjen
lähtö- ja tausta-aineiston perusteella on muo-
dostettu esitys jätehuoltoa koskevista teknisen
huollon ratkaisuista Satakunnan maakunta-
kaavaan

Täydentäviä ja ajantasaistettuja tietoja mm.
syntyvistä jätemääristä, jätteenkäsittelyalueista
sekä kuntien yhteistyöalueista on saatu alueel-
liselta jätehuoltoviranomaiselta (Lounais-Suo-
men ympäristökeskus).
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7. SELVITYKSEN ESITYKSET VESIHUOLLON JA JÄTEHUOLLON
VARAUSPERUSTEIKSI JA MERKINNÖIKSI SATAKUNNAN
MAAKUNTAKAAVASSA

7.1 Vesihuollon vaihtoehtojen vertailu
ja varausperusteet

Maakuntakaavassa vesihuolto käsittää puhtaan
käyttö- ja talousveden hankintaan, käsittelyyn
ja  johtamiseen sekä jätevesien johtamiseen ja
puhdistukseen liittyvät varaukset.

Maakuntakaavan valmisteluaineistoon esitetään
yhdyskuntien vesihuollon turvaamiseksi sekä
hyvälaatuisen talousveden saannin ja riittävyy-
den varmistamiseksi tärkeät, vedenhankintaan
soveltuvat pohjavesialueet (käsitelty maakunta-
kaavan valmisteluvaiheen maa-ainesvarojen ja
pohjaveden erillisselvityksessä, Liimatainen
2006), yhdyskuntien ja teollisuuden veden saan-
nin, johtamisen sekä vesijohtoverkostojen
yhdistämisten kannalta ylikunnallisesti ja
seudullisesti tärkeät rakennetut ja suunnitellut
yhdysvesijohdot sekä yhdysvesijohtojen pitkän
aikavälin ylikunnalliset yhteystarpeet.

Maakuntakaavassa osoitetaan olemassa olevat
ja suunnitellut, kunnalliset pohjavedenottamot,
pintavedenottamot sekä tekopohjavesilaitokset,
joilla on ylikunnallista ja seudullista merkitystä
ja jotka palvelevat yleistä kunnallista vesihuoltoa
myös vedenjakelun mahdollisissa häiriö- ja krii-
sitilanteissa mm. varavedenottamoina.

Paikallisesti merkittäviä, yhtä kuntaa tai kunnan-
osaa palvelevia kunnallisia sekä vesi-
osuuskuntien vedenottamoita ja vesijohtoja ei
esitetä maakuntakaavan valmisteluaineistoon.
Valmisteluaineistossa ja kaavakartalla ei myös-
kään osoiteta  teoll isuuslaitosten omia
vedenottamoita eikä niitä yhdysvesijohtojen ja
siirtoviemäreiden osuuksia, jotka sijoittuvat
maakuntakaavan taajama- ja teollisuus-
toimintojen alueille.

Hyvälaatuisen raakaveden saannin turvaamisek-
si pitkällä aikavälillä Rauman kaupungin tarpei-

ta varten on 1990-luvultä lähtien selvitetty sekä
laadittu suunnitelmia, jossa Kokemäenjoesta
Järilänvuoren harjualueeseen pumpattavaa ja
imeytettävää tekopohjavettä sekä Järilänvuoren
ja Koomankangas – Ilmiinjärven pohjavesi-
alueiden luontaista pohjavettä johdettaisiin Rau-
malle (Suunnittelukeskus Oy 1994, SCC Viatek
2003). Selvitysten mukaan mahdollisesti toteu-
tettavaa vedenhankintajärjestelmää voidaan
käyttää myös muiden kuntien vedensaannin
tarpeisiin ja on siten ylikunnallisesti merkittävä
vesihuoltohanke. Järilänvuoren harjualueelle
osoitetaan kohdemerkinnällä suunniteltu teko-
pohjavesilaitos.

Olemassa olevaksi tekopohjavesilaitokseksi osoi-
tetaan Noormarkussa sijaitseva Porin Veden
Harjakankaan tekopohjavesilaitos, josta vettä on
mahdollisuus johtaa Porin kaupungin lisäksi
myös Noormarkun kunnan ja Ulvilan kaupungin
tarpeisiin.

Jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta
maakuntakaavan valmisteluaineistoon esitetään
ylikunnallisesti ja seudullisesti tärkeät olemas-
sa olevat siirtoviemärit, suunnitellut siirto-
viemärit, siirtoviemäreiden pitkän aikavälin
yhteystarpeet sekä jätevedenpuhdistamot. Maa-
kuntakaavalle asetettujen tavoitteiden mukai-
sesti maakuntakaavassa varaudutaan useam-
man kunnan jätevesien keskitettyyn suuremmis-
sa laitosyksiköissä kuntakohtaisten puhdistus-
laitosten sijaan. Siten yhden kunnan tai kunnan-
osan jätevesien käsittelystä vastaavia laitoksia
ei esitetä maakuntakaavan valmisteluaineistoon.

Vesihuollon kohde- ja johtovaraukset perustu-
vat kuntakohtaisiin sekä alueellisi in /
seutukuntakohtaisiin vesihuollon
kehittämissuunnitelmiin, tekopohjavesilaitoksista
laadittuihin erillisselvityksiin ja –suunnitelmiin
sekä kunnista ja eri asiantuntijatahoilta saatui-
hin täydentäviin tietoihin.
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Taulukko 3. Vesihuoltoon liittyvien varausten osoittaminen maakuntakaavassa.
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Kartassa 1 on esitetty maakuntakaavan
valmisteluaineistoon osoitettavat rakennetut ja
suunnitellut yhdysvesijohdot, näiden pitkän ai-
kavälin ylikunnalliset yhteystarpeet, rakennetut
ja suunnitellut pintavedenottamot,
pohjavedenottamot ja tekopohjavesilaitokset.
Kartasta käy myös ilmi ne Satakunnan seutu-
kaavaan 5 sisältyvät vedenottamot, joita ei esi-
tetä maakuntakaavan valmisteluaineistoon.

Kartassa 2 on esitetty maakuntakaavaan osoi-
tettavat  rakennetut ja suunnitellut
pintavedenottamot sekä ottamoiden raakavesi-
lähteet valuma-alueineen.

Kartassa 3 on esitetty maakuntakaavan
valmisteluaineistoon osoitettavat rakennetut ja
suunnitellut siirtoviemärit ja näiden pitkän ai-
kavälin ylikunnalliset yhteystarpeet sekä olemas-
sa olevat kuntien jätevedenpuhdistamot.
Kartasta käy myös ilmi ne Satakunnan seutu-
kaavaan 5 sisältyvät kuntien
jätevedenpuhdistamot, joita ei esitetä
maakuntakaavan valmisteluaineistoon.

7.2 Vesihuoltoa koskevat maakunta-
kaavan varaukset ja merkinnät

Yhdysvesijohto

Merkinnällä osoitetaan veden johtamisen sekä
verkostojen yhdistämisen kannalta
ylikunnallisesti tai seudullisesti tärkeät rakenne-
tut yhdysvesijohdot. Alueilla on voimassa MRL
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunniteltu
yhdysvesijohto

Merkinnällä osoitetaan veden johtamisen sekä
verkostojen yhdistämisen kannalta
ylikunnallisesti tai seudullisesti tärkeät suunni-
tellut yhdysvesijohdot. Alueilla on voimassa MRL
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Yhdysvesijohdon yhteys-
tarve

Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisesti tai
seudullisesti tärkeät yhdysvesijohtojen pitkän
aikavälin yhteystarpeet, joiden tarkemmasta
linjauksesta ja toteuttamisesta ei vielä ole ole-
massa riittäviä selvityksiä tai suunnitelmia tai
niiden toteutukseen liittyy huomattavaa epävar-
muutta.

Suunnittelumääräys:

Maankäytöllä ja rakentamisen suunnittelulla on
turvattava esitetyn yhteystarpeen suunnittelu-
ja toteuttamismahdollisuus.

Yhdyskunnan veden-
hankinnan kannalta tärkeä,
rakennettu vedenottamo

Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan veden-
hankinnan kannalta tärkeät, olemassa olevat
kunnalliset pinta- tai pohjavedenottamot, joilla
on ylikunnallista tai seudullista merkitystä. Alu-
eilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.

Yleinen suunnittelumääräys:

Alueiden käytön suunnittelussa tulee huolehtia,
ettei yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta
tärkeiden pintavedenottamoiden raakavesi-
lähteinä toimivilla vesistöalueilla toteuteta toi-
menpiteitä, jotka voivat oleellisesti heikentää
veden käyttöä raakavesilähteenä. Suunnittelussa
tulee ensisijaisesti vesiensuojelulliset näkökoh-
dat ottaa huomioon.

Suunnittelumääräys koskee seuraavia
vedenottamoita ja vesistöalueita (kartta 2):

Ottamon nimi Vesistöalue

Eurajoki Kirkonkylä Eurajoki
Eurajoki Lapinjoki Lapinjoki
Harjavalta Merstola Kokemäenjoki
Pori Lukkarinsanta Kokemäenjoki
Rauma Äyhönjärvi Selkämeren ran-

nikko
Ulvila Hämäläistenlahti Kokemäenjoki

Suunnittelumääräys koskee yhdyskunnan
vedenhankinnan kannalta tärkeiden
pintavedenottamoiden raakavesilähteitä ja nii-
den vesistö-alueita kokonaisuudessaan. Alueil-
le kohdistuvat toimenpiteet tulee suunnitella ja
toteuttaa niin, etteivät ne vaaranna vesistöjen
käyttöä raakavesilähteinä. Eri kuormitus-
lähteiden yhteisvaikutus on otettava huomioon
kuormituskynnystä arvioitaessa. Suunnittelu-
määräys koskee myös teollisuuslaitosten
vedenottamoiden raakavesilähteiden vesistö-
alueita.
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Yhdyskunnan veden-
hankinnan kannalta tärkeä,
suunniteltu vedenottamo

Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan veden-
hankinnan kannalta tärkeä, suunniteltu kunnal-
linen pinta- tai pohjavedenottamo, joilla on yli-
kunnallista tai seudullista merkitystä. Alueella
on voimassa MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.

Yleinen suunnittelumääräys:

Alueiden käytön suunnittelussa tulee huolehtia,
ettei yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta
tärkeän pintavedenottamon raakavesilähteenä
toimiviala vesistöalueella toteuteta toimenpitei-
tä, jotka voivat oleellisesti heikentää veden käyt-
töä raakavesilähteenä. Suunnittelussa tulee en-
sisijaisesti vesiensuojelulliset näkökohdat ottaa
huomioon.

Suunnittelumääräys koskee seuraavaa
vedenottamoa ja vesistöaluetta:

Ottamon nimi Vesistöalue

Huittinen Riponiemi Kokemäenjoki

Suunnittelumääräys koskee yhdyskunnan
vedenhankinnan kannalta tärkeän
pintavedenottamon raakavesilähdettä ja sen
vesistö-aluetta kokonaisuudessaan. Alueelle koh-
distuvat toimenpiteet tulee suunnitella ja toteut-
taa niin, etteivät ne vaaranna vesistöjen käyt-
töä raakavesilähteinä. Eri kuormituslähteiden
yhteisvaikutus on otettava huomioon kuormitus-
kynnystä arvioitaessa.

Tekopohjavesilaitos

Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisesti tai
seudullisesti tärkeä, rakennettu  tekopohjavesi-
laitos. Merkintä sisältää tekopohjaveden
imeytykseen ja valmistukseen ja johtamiseen
liittyvät alueet. Alueella on voimassa MRL 33
§:n mukainen rakentamisrajoitus.

Merkinnällä osoitetaan Noormarkussa sijaitse-
va, toiminnassa oleva Harjakankaan teko-
pohjavesilaitos.

Suunniteltu tekopohjavesi-
laitos

Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisesti tai
seudullisesti tärkeä, suunniteltu tekopohjavesi-
laitos. Merkintä sisältää tekopohjaveden
imeytykseen ja valmistukseen ja johtamiseen
liittyvät alueet. Alueella  on voimassa MRL 33
§:n mukainen rakentamisrajoitus.

Merkinnällä osoitetaan Harjavallan ja Kokemä-
en kaupunkien alueelle sijoittuva Rauman seu-
dun vesihuollon kannalta tarpeellinen suunni-
teltu Järilänvuoren tekopohjavesilaitos.

 Siirtoviemäri

Merkinnällä osoitetaan jäteveden johtamisen
kannalta ylikunnallisesti tai seudullisesti tärke-
ät, rakennetut siirtoviemärit. Alueilla on voimas-
sa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunniteltu siirtoviemäri

Merkinnällä osoitetaan jäteveden johtamisen
kannalta ylikunnallisesti tai seudullisesti tärkeät
suunnitellut siirtoviemärit. Alueilla on voimassa
MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

  Siirtoviemärin yhteystarve

Merkinnällä osoitetaan jäteveden johtamisen
kannalta ylikunnallisesti tai seudullisesti tärkei-
den siirtoviemäreiden pitkän aikavälin yhteys-
tarpeet, joiden tarkemmasta linjauksesta ja to-
teuttamisesta ei vielä ole olemassa riittäviä sel-
vityksiä tai suunnitelmia tai niiden toteutukseen
liittyy huomattavaa epävarmuutta.

Suunnittelumääräys:

Maankäytöllä ja rakentamisen suunnittelulla on
turvattava esitetyn yhteystarpeen suunnittelu-
ja toteuttamismahdollisuus.

Jätevedenpuhdistamo

Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan vesihuollon
kannalta ylikunnallisesti tai seudullisesti tärke-
ät, rakennetut jätevedenpuhdistamot. Alueilla
on voimassa MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.
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7.3    Jätehuollon vaihtoehtojen vertailu
ja varausperusteet

Maakuntakaavan valmisteluaineistoon esitetään
jätehuollon kannalta seudullisesti ja
maakunnallisesti tärkeät yhdyskunta- ja
teollisuusjätteiden sekä pilaantuneiden maiden
vastaanottoon, käsittelyyn tai loppusijoitukseen
soveltuvat alueet. Jätteenkäsittelyalueet palve-
levat siis sekä yhdyskunta- että teollisuusjätteen
käsittelyn- ja loppusijoituksen aluevarauksina.
Maakuntakaavan valmisteluaineistossa
esitettävillä jätehuollon aluevarauksilla turvataan
nykyisten jätehuoltoyhteistyöalueiden sekä teol-
lisuuslaitosten jätehuoltoa koskevat toiminta- ja
kehittämisedellytykset pitkällä aikajänteellä. Osa
aluevarauksista soveltuvat myös pilaantuneiden
maiden loppusijoitukseen.

Aluevarausesitykset perustuvat vahvistettuun
Satakunnan seutukaavaan 5, Lounais-Suomen
alueellisen jätesuunnitelman ratkaisuihin, kun-
tien muodostaman viiden jätehuoltoyhteistyö-
alueen tarpeita koskeviin selvityksiin ja suunni-
telmiin sekä kunnista että eri asiantuntijataho-
ilta saatuihin täydennystietoihin.

Tässä teemaraportissa ei esitetä aluevarausta
yhdyskuntajätteen polttolaitokselle, koska Sa-
takunnassa ei ole laadittu riittäviä tutkimuksia
ja selvityksiä mm. laitoksen toiminnan
edellyttämistä jätejakeiden määristä, niiden saa-
tavuudesta tai laitoksen potentiaalisista sijoitus-
paikoista.

Teollisuudessa ja kaivannaistuotteiden valmis-
tuksessa syntyvät jätteiksi, jätejakeiksi tai muiksi
sen kaltaisiksi luokiteltavat sivutuotteet (esim.
rikastushiekka, kuona, sivukivi)  käsitellään ja
loppusijoitetaan teollisuuslaitosten alueille. Täl-
laisia teollisuuslaitoksia ja yrityksiä ovat mm.
Kemira Pigments Oy Porissa, Boliden Harjaval-
ta Oy ja OMG Harjavalta Oy Harjavallassa, Län-
nen Tehtaat Oyj Säkylässä sekä Nordkalk Oyj
Siikaisissa ja Vampulassa. Alueet osoitetaan
maakuntakaavan valmisteluaineistossa teolli-
suus- ja varastoalueiksi (T) eikä
jätteenkäsittelyalueiksi.

Jätevedenpuhdistamoissa muodostuville
jätelietteille sekä kotitalouksissa ja teollisuudessa
syntyville ongelmajätteille ei osoiteta maakunta-
kaavan valmisteluaineistoon aluevarauksia.
Jätelietteet käsitellään ensisijaisesti
jätevedenpuhdistamoalueilla. Kotitalouksien
ongelmajätteille on omat kuntakohtaiset
vastaanottopaikat, joista jätteet kuljetetaan
ongelmajätteiden käsittelylaitoksiin. Teollisuus
huolehtii ongelmajätteistään
erityislainsäädännön edellyttämällä tavalla (kul-
jetus ja käsittely yleensä Ekokem OY:n valta-
kunnallisella ongelmajätelaitoksella).

Ydinjätteen loppusijoitusalue sijoittuu Eurajoen
Olkiluodon energiahuollon alueelle (EN-la).

Kartassa 4 on esitetty maakuntakaavan
valmisteluaineistoon osoitettavat  jätteen-
käsittelyalueet, jotka soveltuvat  teollisuus- ja
yhdyskuntajätteiden käsittelyyn ja loppusijoituk-
seen.

Taulukko 4.  Jätehuollon varausten osoittaminen maakuntakaavassa
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7.4 Jätehuoltoa koskevat maakunta-
kaava varaukset ja merkintä

Jätteenkäsittelyalue

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti tai
maakunnallisesti tärkeät yhdyskunta- ja
teollisuusjätteiden sekä pilaantuneiden maiden
vastaanottoon, käsittelyyn tai loppusijoitukseen
varatut alueet. Alueilla on voimassa MRL 33 §:n
mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Alueen käyttö ja toiminnot tulee suunnitella ja
toteuttaa siten, että jätteiden käsittely, niiden
hyödyntäminen sekä turvall inen loppu-

sijoittaminen on mahdollista. Alueen suunnitte-
lulla tulee turvata, ettei jätteenkäsittelyalueen
toiminta vaaranna pinta- ja  pohjavesiolosuhteita
eikä muuta ympäristöä.

Jätteenkäsittelyalueelle voidaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa
jätteiden hyödyntämiseen liittyvää yritys- ja
teollisuustoimintaa.

Rakentamismääräys:

Alueella sall itaan jätteiden käsittelyyn,
varastointiin ja loppusijoittamiseen liittyvä ra-
kentaminen.

8 MUUTOKSET VERRATTUNA SATAKUNNAN SEUTUKAAVAAN 5

8.1 Vesihuolto

Satakunnan seutukaavassa 5 on osoitettu seu-
raavat vesihuoltoa palvelevat varaukset:

- rakennetut ja ohjeelliset päävesijohdot
- rakennetut ja ohjeelliset pääviemärit
- rakennetut ja suunnitellut

pintavedenottamot
- rakennetut ja suunnitellut pohjaveden-

ottamot
- rakennettu tekopohjavesilaitos
- rakennetut, kuntien jätevedenpuhdistamot
- yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta

tärkeät pohjavesialueet
- vesiensuojelun ja taajamien raakaveden-

hankinnan kannalta arvokkaat vesi- ja
vesistöalueet

Seutukaavaan verrattuna maakuntakaavassa
käytetään päävesijohdosta nimitystä
yhdysvesijohto ja pääviemäristä nimitystä siirto-
viemäri. Seutukaavan vesijohtojen ja
viemäreiden ohjeellisista linjavarauksista selvi-
tyksessä käytetään yhteystarve-nimitystä.

Maakuntakaavan valmisteluaineistoon esitetään
ylikunnallisesti tärkeät rakennetut (22 kpl) ja
suunnitellut (1 kpl) vedenottamot, teko-
pohjavesilaitokset (1 + 1 kpl), yhdysvesijohdot
(600 + 60 km) ja siirtoviemärit (130 + 30 km)
yhteystarpeineen sekä ylikunnallisesti tärkeät,
kunnalliset jätevedenpuhdistamot (7 kpl).
Maakuntakaavan valmisteluaineistoon ei esite-

tä teollisuuslaitosten omia vedenottamoita eikä
jätevedenpuhdistamoja.

Kartasta 1 käy ilmi maakuntakaavan valmistelu-
aineistoon esitettävät yhdyskunnan vesihuollon
kannalta ylikunnallisesti tai seudullisesti tärkeät
rakennetut ja suunnitellut pinta- ja
pohjavedenottamot, tekopohjavesilaitokset,
yhdysvesijohdot ja niiden ylikunnalliset, pitkän
aikavälin yhteystarpeet. Kartassa on esitetty
myös ne seutukaavaan sisältyvät vedenottamot,
joita ei esitetä maakuntakaavan valmistelu-
aineistoon (yhteensä 40 kpl) taulukko 5.
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Kunta Vedenottamon nimi

Eura Harjunummi
   “ Mölsi
   “ Vaani
Eurajoki Irjanne I
   “ Irjanne II
   “ Kämppä
Honkajoki Honko
   “ Ojala
Huittinen Kyyhkylä
   “ Pöyriälä
   “ Sahko
   “ Vakkila
Jämijärvi Soukonlahti
Karvia Pohjankangas
Köyliö Vuorenmaa
   “ Yttilän Otta
Lappi Kirkonkylä I
   “ Kirkonkylä II

Luvia Hanninkylä
   “ Korvenkylä
Merikarvia Kuvaskangas
   “ Paulakangas
Nakkila Anola
   “ Viikkala
Noormarkku Harjakangas I
   “ Harjakangas II
   “ Kangas
Pomarkku Keltonlähde
Pori Ahlainen
   “ Kemira
   “ Ulasoori / Vähärauma
Rauma Monna
Siikainen Kermikangas I
   “ Kermikangas II
   “ Tallikangas
Säkylä Huovinrinne
   “ Vähä-Säkylä
Ulvila Haistila
   “ Rajavainio
Vampula Nuijamaa

Taulukko 5. Maakuntakaavan valmisteluaineistosta poisjätettävät seutukaavan
   mukaiset vedenottamot.

Taulukossa 6. on esitetty maakuntakaavan valmisteluaineistoon esitettävät ylikunnallisesti /
seudullisesti tärkeät olemassa olevat ja suunnitellut pinta- ja pohjavedenottamot (yhteensä 23
kpl).

Taulukko 6. Maakuntakaavan valmisteluaineistoon esitettävät vedenottamot (et-v).
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Taulukossa 7. on esitetty maakuntakaavan valmisteluaineistoon esitettävät olemassa olevat ja
suunnitellut tekopohjavesilaitokset

Taulukko 7. Maakuntakaavan valmisteluaineistoon esitettävät tekopohjavesi-
laitokset (et-v1)

Järilänvuorelle suunniteltu tekopohjavesilaitos on seutukaavaan nähden uusi kohdevaraus.

Maakuntakaavan valmisteluaineistoon osoitet-
tavat merkittävimmät ylikunnalliset yhdys-
vesijohtojen yhteystarpeet (yht. 15 kpl) ovat:

Eura (keskusta) – Lappi
Eura (Hinnerjoki) – Lappi
Harjavalta – Kokemäki
Harjavalta – Rauma
Honkajoki – Isojoki
Honkajoki – Karvia
Huittinen – Punkalaidun
Jämijärvi – Kankaanpää
Jämijärvi (Sydänmaa) – Kankaanpää
Kankaanpää (Venesjärvi) – Siikainen
Karvia – Parkano
Kokemäki – Ulvila (Kullaa)
Noormarkku – Ulvila (Kullaa)
Pomarkku – Noormarkku
Pomarkku - Siikainen

Seutukaavassa ei ole osoitettu yhdysvesijohtojen
yhteystarpeita.

Seutukaavassa on osoitettu arvokkaiksi vesi- ja
vesistöalueiksi (av) 5 aluetta, jotka ovat Pyhä-
järven valuma-alue, Sääksjärven valuma-alue,
Joutsijärven-Tyvijärven-Palusjärven valuma-alu-
eet, Valkjärven valuma-alue ja Ouran saaristo.
Maakuntakaavan valmisteluaineistossa ei
osoiteta arvokkaita vesi- ja vesistöalueita. Py-
häjärvi ja Ouran saaristo sisältyvät Natura 2000-
verkostoon. Sääksjärvi ja Valkjärvi eivät enää
ole kuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä
raakavesilähteitä. Hämäläistenlahden pinta-
vedenottamo sijoittuu Joutsijärven - Tyvijärven
- Palusjärven (Kokemäenjoki) vesistöalueelle,
jolle on annettu yleinen suunnittelumääräys (ks.
sivu 19).

Kartassa 2 on esitetty maakuntakaavan
valmisteluaineistoon esitettävät yhdyskunnan
vesihuollon kannalta ylikunnallisesti tai
seudullisesti tärkeät rakennetut ja suunnitellut
yhdysvesijohdot ja niiden pitkän aikavälin
yhteystarpeet sekä useamman kunnan jäteve-

sien käsittelystä vastaavat jäteveden-
puhdistamot.

Kartasta käy ilmi myös ne seutukaavaan sisäl-
tyvät jätevedenpuhdistamot, joita ei esitetä
maakuntakaavan valmistelu aineistoon (yhteen-
sä 19 kpl).

Seuraavassa on luettelo kunnista, joiden seutu-
kaavaan sisältyviä jätevedenpuhdistamoita ei
esitetä maakuntakaavan valmisteluaineistoon.
Osa jäteveden-puhdistamoista on jo poistettu
käytöstä tai tullaan pitkällä aikaväli l lä
tavoitteellisesti poistamaan käytöstä tai se pal-
velee vain yhtä kuntaa (Kokemäki).

- Eura (Hinnerjoki)
- Harjavalta
- Honkajoki
- Jämijärvi
- Karvia
- Kiikoinen (Pirkanmaan 3. seutukaava)
- Kodisjoki
- Kokemäki
- Lavia
- Luvia
- Nakkila
- Noormarkku
- Pomarkku
- Pori (Ahlainen, Pihlava, Reposaari)
- Siikainen
- Ulvila
- Vampula

Jätevesipuhdistamoiden määrän muutokset (vä-
hennykset) verrattuna seutukaavaan johtuvat
siitä, että pitkällä aikavälillä kuntien jätevedet
on tarkoituksenmukaista käsitellä keskitetysti
muutamassa suuressa laitosyksikössä. Jäteve-
sien käsittelyvaatimusten kiristymiset edellyttä-
vät nykyistä korkeamman puhdistustason omaa-
vien laitosyksiköiden uudistamista ja rakenta-
mista. Jätevesien siirtäminen jätevesilaitoksille
edellyttää ylikunnallisten siirtoviemäreiden suun-
nittelua ja rakentamistarvetta. Maakuntakaavan
valmisteluaineistoon esitetään seutukaavaan
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nähden uusia ylikunnallisesti merkittäviä raken-
nettuja ja suunniteltuja siirtoviemäreitä sekä
näiden pitkän aikavälin yhteystarpeita.

Seuraavassa on luettelo maakuntakaavan
valmisteluaineistoon esitettävistä ylikunnallisesti
/ seudull isesti tärkeistä, kunnall isista
jätevedenpuhdistamoista (et-j). Sulkeissa on
lueteltu ne kunnat, joiden jätevedet käsitellään
nyt ja pitkällä aikavälillä ylikunnallisissa
jätevedenpuhdistamoissa.

- Eura (Eura, osa Lappia)
- Huittinen (Huittinen, Punkalaidun,

Vampula)
- Kankaanpää (Honkajoki, Jämijärvi, Kan-

kaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia)
- Merikarvia (Merikarvia, Siikainen)
- Pori (Harjavalta, Kiukainen, Luvia, Nakkila,

Noormarkku, Pomarkku, Pori, Ulvila)
- Rauma (Eurajoki, osa Lappia, Rauma)
- Säkylä (Köyliö, Säkylä, Yläne)

Em. jätevedenpuhdistamot sisältyvät seutu-
kaavaan.

Maakuntakaavan valmisteluaineistoon osoitet-
tavat ylikunnallisesti merkittävimmät, pitkän ai-
kavälin siirtoviemäreiden kuntien väliset yhteys-
tarpeet (yht. 8 kpl) ovat:

Honkajoki – Kankaanpää
Jämijärvi – Kankaanpää
Karvia – Honkajoki
Kiikoinen – Lavia
Lavia - Kankaanpää
Pomarkku - Noormarkku
Punkalaidun – Huittinen
Vampula - Huittinen

Seutukaavassa ei ole osoitettu ylikunnallisesti
merkittäviä siirtoviemäreiden yhteystarpeita.

Taulukko 8. Maakuntakaavan valmisteluvaiheen vesihuollon varaukset verrattu-
na Satakunnan seutukaavaan 5.

8.2 Jätehuolto

Satakunnan seutukaavassa 5 jätehuoltoon liit-
tyvinä teknisen huollon varauksina osoitetaan
viiden kuntaryhmän muodostaman jätehuolto-
yhteistyöalueen käytössä olevat jätteenkäsittely-
alueet (kaatopaikat) sekä teollisuusjätteen
läjitysalueet.

Maakuntakaavan valmisteluaineistoon
esitettävät jätehuollon varaukset perustuvat vii-
den jätehuoltoyhteistyöalueen tarpeita

palveleviin aluevarauksiin. Seutukaavan mukai-
set sekä nykyiset jätehuollon yhteistyöalueiden
rajat käyvät ilmi kartasta 3.

Taulukossa 9. on lueteltu ne seutukaavaan si-
sältyvät yhteistyöalueiden jätteenkäsittelyalueet
sekä jätteenkäsittelylaitos (Porin Luotsinmäki ET-
112), joita ei esitetä maakuntakaavan valmis-
teluaineistoon.
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Taulukko 10. Maakuntakaavan valmisteluaineistoon esitettävät jätteenkäsittely-
alueet.

Taulukko 9. Maakuntakaavan valmis-
teluaineistoon ei-esitet-
tävät seutukaavan jät-
teenkäsittelyalueet.

  Sijaintikunta Alueen nimi Tunnus

  Harjavalta Vinnari ET-126
  Huittinen Iironsuo ET-123
  Noormarkku Sikakallio ET-129
  Pori Luotsinmäki ET-112

Seutukaavassa on Porin Luotsinmäen
jätevedenpuhdistamo osoitettu jätteiden-
käsittelylaitoksen aluevarauksena (ET-112), jos-
sa sijaitsee sekä jätevedenpuhdistamo että jäte-
vesilietteen käsittelylaitos. Luotsinmäki osoite-
taan maakuntakaavan valmisteluaineistossa
jätevedenpuhdistamona (et-j).

Jätteenkäsittelyalueiden määrän muutokset (vä-
hennykset) verrattuna seutukaavaan johtuvat
paitsi lainsäädännön muutoksista ja kiristyneistä
jätehuollon normistoista myös siitä, että
yhdyskunnissa ja teollisuudessa syntyvät jätteet
on pitkällä aikavälillä tarkoituksenmukaisinta ja
taloudellisinta käsitellä sekä loppusijoittaa kes-
kitetysti muutamaan EU:n kaatopaikka-
vaatimukset täyttävään alueeseen. Jätteen-
käsittelyalueiden ympäristövaatimusten kiristy-
essä maakunnan jätehuoltoa hoidetaan tulevai-
suudessa nykyistä suurempina toiminnallisina
kokonaisuuksina. Samalla on mahdollisuus nos-
taa eri jätejakeiden hyödyntämisastetta.

Taulukossa 10. ja kartassa 4 on esitetty
maakuntakaavan valmisteluaineistoon
esitettävät ylikunnallisesti / seudullisesti tärke-
ät yhdyskunta- ja teollisuusjätteen sekä
pilaantuneiden maiden käsittelyalueet sekä kun-
nat, joiden yhdyskuntajätteet loppusijoitetaan
nyt sekä pitkällä aikavälillä jätehuollon yhteistyö-
alueen  jätteenkäsittelyalueelle.

Em. jätteenkäsittelyalueet sisältyvät seutukaavaan.

Kiikoisten kunta kuuluu Forssan seudun jätehuollon yhteistyöalueeseen. Seudun yhdyskuntajätteet
käsitellään Forssassa Kiimassuon jätekeskuksessa.
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Taulukko 11. Maakuntakaavan valmisteluaineiston jätehuollon aluevaraukset ver-
rattuna Satakunnan seutukaavaan 5.

9. TEKNISEEN HUOLTOON LIITTYVIEN MAAKUNTAKAAVAMERKINTÖJEN
OIKEUSVAIKUTUKSISTA

Maakuntakaavan oikeusvaikutukset
viranomaistoimintaan ja muuhun suunnitte-
luun on määritelty maankäyttö- ja rakennus-
lain 32 §:ssä. Maakuntakaavan oikeus-
vaikutukset käyvät tarkemmin ilmi ympäris-
töministeriön (2002 b) oppaasta 7.

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden
käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäes-
sään niiden toteuttamisesta otettava
maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistä-
mään kaavan toteuttamista ja katsottava,
ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteut-
tamista (MRL 32 § 2 mom.). Maakuntakaavan
ottaminen huomioon ja sen toteutuksen edis-
täminen koskee kaikkia sellaisia valtion ja
kuntien viranomaisia, jotka ovat tekemisissä
alueiden käytön suunnittelun ja toteutuksen
kanssa.

Maakuntakaavan keskeisenä oikeusvaiku-
tuksena on myös sen huomioon ottaminen
kuntien alueidenkäytön suunnittelussa.
Maakuntakaavan keskeiset periaatteet ja
maakuntakaavassa esitetyt maakunnalliset tai
seudulliset kaavaratkaisut ovat kunta-
kaavoituksen lähtökohtana: “Maakuntakaava
on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis-
kaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä

muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjes-
tämiseksi (MRL 32 § 1 mom.). “Maakuntakaava
ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä ase-
makaavan alueella voimassa muutoin kuin 1
momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista
koskevan päätöksen osalta (MRL 32 § 3 mom.)”

Maakuntakaavan teknisen huollon verkostoja ja
alueita varten osoitetuilla johto-, kohde- ja
aluevarauksilla on voimassa maankäyttö- ja
rakennuslain 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus. Lainkohdan mukaan “alueel-
la, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lu-
paa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää
siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteu-
tumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos
maakuntakaavasta johtuvasta luvan
epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa
haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsotta-
va  varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin,
tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta koh-
tuullista korvausta (33 § 2 mom.).”

Rakentamisrajoitus ei koske johtojen yhteys-
tarvemerkintää.

Maakuntakaava on yleispiirteinen kaava, jonka
maankäyttöratkaisut sekä kehittämis- ja alue-
varausperiaatteet täsmentyvät kuntien yleis- ja
asemakaavoituksessa.
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10.  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Vaikutusten arviointi on tärkeä osa kaavoitus-
työtä, koska arviointi toimii perusteluina
maakuntakaavan valmisteluvaiheessa tehtäville
aluevarausesityksille. Aluevarausesityksiä tehtä-
essä voidaan tarkastella mm. vaihtoehtoisia rat-
kaisuja vertaamalla ja arvioimalla niiden vaiku-
tuksia muihin maakuntakaavan aluevarauksiin,
kaavaratkaisuihin ja alueidenkäyttötapoihin.
Vaikutusten arviointia tehdään koko maakunta-
kaavan suunnitteluprosessin ajan siten, että
vaikutusten arviointi kulkee täydentyvästi läpi
koko kaavaprosessin. Vaikutusten arviointi teh-
dään siinä laajuudessa kuin maakuntakaavan
tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää.

Vaikutusten arvioinnin keskeisimpinä
tarkoituksina on antaa lähtökohtia kaavalla
määriteltävään alueiden käytön ohjaukseen,
kuten esim. suunnittelumääräysten tarpeeseen
ja sisältöön. Vaikutusarvioinnin perusteella on
voitava varmistua, että kyseessä oleva maan-
käyttömuoto voidaan maakuntakaavan osoitta-
malla, ympäristön kannalta hyväksyttävällä ja
kestävän kehityksen näkökulma huomioon
ottavalla tavalla toteuttaa.
Maakuntakaavassa osoitettavat maankäyt-
töluokittaiset aluevaraukset sekä niihin liittyvi-
en määräysten ja rajoitusten vaikutukset koh-
distuvat yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen
sekä muuhun viranomaisten harjoittamaan alu-
eiden käyttöä koskevaan suunnitteluun ja pää-
töksentekoon.

Teknisen huollon selvitykseen sisältyvien eri
maankäyttömuotojen ja esitettyjen aluevaraus-
tyyppien vaikutuksia tarkastellaan taulukko-
muotoon (Taulukot 12. ja 13.) rakennetussa
arviointiosiossa. Arviointi on rakennettu mah-
dollisuuksien ja uhkien muotoon, koska niin
maankäytön suunnittelussa kuin muussakin alu-
eellisessa kehittämistyössä yhdistyvät toisaalta
mahdollisuuksien edistäminen ja toisaalta uhki-
en ehkäisy. Mahdollisuusosiossa arvioidaan eri
maankäyttöluokkien toteutumisesta johtuvia
myönteisiä vaikutuksia ja vastaavasti
uhkaosiossa maankäyttöluokkien toteutumisesta
tai joissain tapauksissa myös toteutu-
mattomuudesta aiheutuvia kielteisiä vaikutuk-
sia.

Koska tekninen huolto käsittää sekä vesihuollon
että jätehuollon, on vaikutusten arviointia jaet-
tu erikseen koskemaan kyseisten aiheiden vai-
kutusten arviointia.

Koko maakuntakaavan toteuttamisen
yhteisvaikutukset arvioidaan kaavalle
asetettavien sisältövaatimusten näkökulmasta ja
raportoidaan kaavaselostuksessa.
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Taulukko 12.  Vesihuoltoon liittyvien kohde-, johto- ja aluevarausten vaikutuksista
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Taulukko 13.  Jätehuoltoon liittyvien aluevarausten vaikutuksista
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Tämä selvitys on osa maakuntakaavoituksen
perusaineistoa, joka liittyy maakuntakaavan
ympäristön ja talouden kannalta kestävän lii-
kenteen ja teknisen huollon järjestelyjä koske-
viin tavoitteisiin..

Selvityksen lähtökohtana ovat olleet vahviste-
tun Satakunnan seutukaavan 5 vesihuoltoa ja
jätehuoltoa koskevat ratkaisut. Selvityksessä on
lähtötietoja täydennetty ja ajantasaistettu hyö-
dyntäen mm. laadittuja kunta- ja seutu-
kuntakohtaisia vesihuollon
kehittämissuunnitelmia, tekopohjavesi-
hankkeisiin liittyviä suunnitelmia ja alueellista
jätesuunnitelmaa. Lähtökohtia täydentäviä ja
ajantasaistettuja tietoja on lisäksi saatu
Satakuntaliiton jäsenkunnista, alueelliselta
ympäristökeskukselta sekä jätehuoltoa
harjoittavilta yrityksiltä.

Selvityksen aineisto on pohjana laadittaessa
maakuntakaavan valmisteluaineistoa. Selvityk-

11.   VALMISTELUPROSESSIN KUVAUS

sellä ei ole suoraan lakiin perustuvia oikeudelli-
sia vaikutuksia, joten selvityksen ehdotukset
eivät ole viranomaisia tai maanomistajia sito-
via. Selvityksessä esitetyt tekniseen huoltoon
liittyvät ratkaisuesitykset Satakunnan
maakuntakaavassa täsmentyvät valmistelu-
aineistosta ja maakuntakaavaehdotuksesta saa-
tavien palautteiden ja kommenttien pohjalta.
Tekniseen huoltoon liittyvää teemaraporttia on
tarkoitus käsitellä Satakunnan maakuntakaavan
seuranta– ja arviointiryhmässä.

Teemaraportti lähetetään tiedoksi ja mahdolli-
sia kommentteja varten eri sidosryhmille
maakuntakaavatoimikunnan käsittelyn jälkeen.

Saatavan palautteen perusteella päätetään tee-
man jatkokäsittelystä. Hallinnolliset
viranomaispäätökset tehdään kaavaprosessin
edetessä maakuntakaavatoimikunnassa,
maakuntahallituksessa ja maakunta-
valtuustossa.

12.   YHTEENVETO

Maakuntakaavoitus on osa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista suunnittelujärjestelmää.
Maakuntakaava toteuttaa vesi- ja jätehuollon
osalta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita,
Satakunnan maakuntakaavalle asetettuja tavoit-
teita sekä teemaa koskevissa muissa maakunta-
tason suunnitelmissa ja ohjelmissa määriteltyjä
strategioita ja hankkeita osoittamalla niiden
maankäytölliset merkitykset, alueidenkäytölliset
ratkaisut, vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
ja toteuttamisen edellyttämät varaukset.

Toimiva teknisen huollon verkosto on keskei-
nen tekijä Satakunnan maakunnan, sen asuk-
kaiden ja yritystoimintojen toimintaedellytysten
kannalta.

Vesihuollon osalta Satakunnan
maakuntakaavassa osoitetaan merkitykseltään
seudulliset tai ylikunnallisesti tärkeät rakenne-
tut ja suunnitellut yhdysvesijohdot, siirtoviemärit
sekä pitkän aikavälin yhteystarpeet,
ylikunnallisesti tärkeät vedenottamot, teko-
pohjavesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot.
Maakuntakaavalla luodaan maakunnalliset ja
seudulliset edellytykset sille, että terveellisen ja
hyvälaatuisen veden riittävä saanti voidaan
kaavalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti tur-
vata.

Vesivarojen kestävää käyttöä koskevien tavoit-
teiden mukaisesti yhdyskuntien ja teollisuuden
raakavesihuollon kannalta tärkeät pohja- ja
pintavesialueet osoitetaan maakuntakaavassa.
Maakuntakaava pyrkii osaltaan myös huolehti-
maan siitä, ettei alueiden käyttö pohja- ja
pintavesialueiksi osoitetuilla alueilla ja niiden
valuma- ja keräytymisalueilla uhkaa vesivaro-
jen määrää ja laatua.

Jätehuollon osalta Satakunnan
maakuntakaavassa osoitetaan seudullisesti tai
maakunnallisesti tärkeät yhdyskunta- ja
teollisuusjätteiden sekä pilaantuneiden maiden
vastaanottoon, käsittelyyn tai loppusijoitukseen
soveltuvat alueet. Jätteenkäsittelyalueet palve-
levat sekä yhdyskunta- että teollisuusjätteen
käsittelyn- ja loppusijoituksen aluevarauksina.
Maakuntakaavassa osoitettavien jätehuoltoalue-
varausten tavoitteena on turvata nykyisten jä-
tehuollon yhteistyöalueiden ja teollisuuslaitos-
ten jätehuoltoa koskevat toiminta- ja
kehittämisedellytykset pitkällä aikajänteellä. Osa
maakuntakaavassa osoitettavista jätehuollon
aluevarauksista soveltuu myös pilaantuneiden
maiden loppusijoitukseen.
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