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MAANPUOLUSTUS SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASSA  

 
  

Arvoisa vastaanottaja 
 
Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportti  
”Maanpuolutus” on valmistunut 
 
Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan tehtävänä on 
osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maa-
kunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle ja 
muiden viranomaisten toiminnalle. 
 
Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain 
sisältövaatimukset sekä Satakunnan maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet. Maakuntakaavaa valmistel-
laan teemoittain. Valmistuttuaan teemakokonaisuudet yhdistetään valmisteluvaiheen aineistoksi (maakun-
takaavaluonnos).  
 
Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaan Satakunnan aluerakenteen kannalta merkittäviä tekijöitä 
ovat kehitettävät varuskunnat Kankaanpään Niinisalossa ja Säkylän Huovinrinteellä. Alueidenkäytön suun-
nittelussa otetaan huomioon maanpuolustuksen tarpeet siten, että turvataan riittävät alueelliset edellytykset 
varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnoille sekä muille maanpuolustuksen toiminta-
mahdollisuuksille samalla kun huomioidaan muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja säilytet-
tävien ympäristöarvojen sekä elinkeinojen harjoittamisen asettamat vaatimukset.  
  
Maanpuolustusta koskeva teemaraportti sisältää esitykset perusteluineen maakuntakaavan laadintavaiheen 
aineistoon esitettävistä maanpuolustuksen toimintoihin liittyvistä ratkaisuista. Esitykset perustuvat maa-
kunnallisiin suunnitelma- ja ohjelma-asiakirjoihin, aihealuetta koskeviin selvityksiin, kuntien kaavaratkai-
suihin sekä puolustusvoimilta saatuun aineistoon.  
 
Tämä teemaraportti lähetetään Teille tiedoksi ja mahdollista kommentointia varten. Saatu palaute käsi-
tellään maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston suunnittelun yhteydessä. 
 
Mahdolliset kommentit teemaraportista pyydetään toimittamaan 18.5.2007 mennessä osoitteella:    

  
 SATAKUNTALIITTO     Lisätietoja: Ympäristösuunnittelija Anne 
 Anne Savola                     puh        (02)  620 4333 

                PL 260 GSM      050  596 1362 
28101 PORI  anne.savola@satakunta.fi 

                                      
Suunnitteluinsinööri Hannu Hyssänmäki                                                                                                                                              
puh       (02) 620 4332     

 GSM     050 531 7760   
 hannu.hyssanmaki@satakunta.fi 
 
 Projektitutkija Jyrki Liimatainen 
 puh. (02) 620 4356 
 GSM. 050  566 0214 
Liite: Maanpuolustusta koskeva teemaraportti   
 
Selvitys on saatavissa pdf-tiedostoina Satakuntaliiton kotisivulta osoitteesta www. satakunta.fi /Alueiden 
käyttö/Satakunnan maakuntakaava, valmisteluvaiheen teemaraportit.   



JAKELU: 
 
Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Kankaanpään,  
Kokemäen, Köyliön, Säkylän ja Vampulan kunnat   
 
Etelä-Pohjanmaan liitto  
Pirkanmaan liitto 
Varsinais-Suomen liitto 
 
Ympäristöministeriö (kirjaamo) 
Ympäristöministeriö, Jukka Reinikainen 
 
Lounais-Suomen ympäristökeskus (kirjaamo)                                                           
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Länsi-Suomen lääninhallitus 
 
Puolustusministeriö 
Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunta 
Turun ja Porin Sotilasläänin Esikunta 
Porin Prikaati, Säkylä 
Tykistöprikaati, Niinisalo 
 
Metsähallitus (kirjaamo), Vantaa 
Morenia 
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 
 
 
Satakunnan maakuntakaavan seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmä 
Satakuntaliiton maakuntakaavatoimikunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


