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1. MAAKUNTAKAAVAPROSESSI SATAKUNNASSA 
 
 
Satakunnan maakuntakaava laaditaan kokonaismaakuntakaavana, joka kattaa kaikki maankäyttö- ja raken-
nuslain 28 §:n edellyttämät sisältövaatimukset sekä koko maakunnan alueen. Varsinainen suunnitteluyö teh-
dään neljässä eri vaiheessa, jotka ovat aloitusvaihe, tavoitevaihe, valmisteluvaihe ja ehdotusvaihe. Valmistelu-
vaiheen laatiminen Satakunnassa on toteutettu teemoittain laajana yhteistyöprosessina, jossa ovat olleet mu-
kana alueen kunnat, seutukunnat, viranomaiset, sidosryhmät ja kaikki muut osalliset, joiden toimintaan tai 
elinolosuhteisiin kaava saattaa vaikuttaa. Näin jo teemojen valmistelun yhteydessä on voitu arvioida mm. 
suunniteltujen aluevarausten välisiä ristiriitoja sekä yhteen sovittaa erilaisia alueidenkäytön tarpeita toisiinsa.  
 
Maakuntakaavan hyväksyy (maankäyttö- ja rakennuslain MRLK31 §:n mukaan) maakunnan liiton ylin päättä-
vä elin eli maakuntavaltuusto. Maakuntahallitus antaa kaavatyölle poliittisen ohjauksen ja asettaa sekä val-
misteluaineiston että maakuntakaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville. Maakun-
tahallitus on asettanut kaavatyöhön maakuntakaavatoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on kaavatyön val-
mistelun ohjaus. Maakuntakaavatoimikunnassa on yksi edustaja kustakin maakuntahallituksessa edustettuna 
olevasta puolueesta. Maakuntakaavatoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: (17.2.2003 – 
23.5.2005) Jukka Tuori (pj.), Johanna Autio (vpj.), Helena Ollila ja Timo Laaksonen sekä 23.5.2005 alkaen 
Lasse Luoto (pj.), Johanna Autio (vpj.), Lea Palomäki ja Timo Laaksonen 30.7.2008 saakka, 25.8.2008 alka-
en Sirpa Haviala sekä 15.9.2008 alkaen Voitto Raita-aho. Vuoden 2009 keväällä toimikuntaan valittiin pu-
heenjohtajaksi Lea Palomäki ja jäseniksi Anne Aho Jari Pajukoski, Voitto Raita-aho ja Simo Riuttamäki  
 
 
Ohessa on lyhyt kooste Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluvaiheista: 
 
I Aloitusvaihe 2003:  laaditaan kaavan työohjelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), järjeste-

tään kaavan lähtökohtia ja tavoitteita koskeva viranomaisneuvottelu, ilmoitetaan kaavan vireille tulosta, 
tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja varataan osallisille mahdollisuus palautteen anta-
miseen OAS:sta.   

 
- maakuntahallituksen aloituspäätös 17.2.2003 
- ensimmäinen viranomaisneuvottelu 4.3.2003  
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.4. – 31.5.2003 
- OAS maakuntavaltuustolle tiedoksi 9.6.2003 
- maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 15.9.2003 
 
II a Tavoitevaihe; määritellään kaavan laatimisen tavoitteet maakunnan omien kehittämistarpeiden ja valta-

kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden antamien lähtökohtien sekä osallisten kanssa käytyjen keskuste-
lujen ja lausuntojen perusteella.  

 
- kysely kunnille ja muille sidosryhmille 18.7. – 30.9.2003 Satakunnan seutukaavan 5 muutostarpeista sekä 

maakuntakaavoitukselle asetetuista tavoitteista 
- tavoiteseminaari 19.11.2003 
- seutukunnittaiset tilaisuudet 10.2., 18.2., 25.2. ja 2.3.2004 
- tavoiteraporttiluonnos tiedoksi ja lausuntoja varten kunnille sekä sidosryhmille 19.4.2004  
- maakuntahallitus hyväksyi tavoiteraportin 21.6.2004 
- Satakunnan maakuntakaavan tavoitteet maakuntavaltuustolle 15.11.2004 tiedoksi 
 
II b Valmisteluvaihe; laaditaan maankäyttöluokkiin olennaisesti liittyvät selvitykset, muodostetaan eri teemoi-

hin liittyvien kaavaratkaisujen vaihtoehdot, arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia yhdessä osallisten 
kanssa sekä asetetaan vaihtoehdot, niihin liittyvät selvitykset ja muu kaavaan liittyvä valmistelumateri-
aali vaiheen lopussa nähtäville 

 
- teemaraporttimenettely ja teemaseminaarit valmisteluvaiheittain vuosina 2005 - 2007 
- työneuvottelut kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa 
- maakuntakaavan valmisteluvaiheen tilanteen ja keskeisten teemojen esittely Lounais-Suomen ympäristö-

keskuksen kuntaryhmittäisissä kehittämiskeskusteluissa kuntien edustajille keväällä 2007 
- kuntaryhmittäiset tilaisuudet lokakuussa ja valmisteluaineiston kommentointimahdollisuus marraskuussa 

2007 
- valmisteluvaiheen aineisto saatettiin maakuntavaltuustolle tiedoksi joulukuussa 2007 
- maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto eli luonnos oli nähtävillä 12.5.-18.6.2008 
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III Ehdotusvaihe; valmisteluaineistosta kehitetään maakuntakaavaehdotus palautteen ja mahdollisten lisäselvi-
tysten perusteella, tarkennetaan vaikutusten arviointia, laaditaan kaavaselostus ja lopuksi asetetaan kaavaeh-
dotus nähtäville. Jos kaavaehdotusta muutetaan olennaisesti nähtävillä olon jälkeen, on se asetettava uudel-
leen nähtäville.  
 
- työneuvottelut kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa syksy 2008 - kevät 2009 
- vastineet kannanottoihin ja lausuntoihin maakuntahallituksessa syksy 2008 – kevät 2009 
- työneuvottelut seuturyhmittäin kuntien ja kehitysyhtiöiden edustajien kanssa valmisteluvaiheesta saaduis-

ta lausunnoista ja näihin laadituista vastineista marras- ja joulukuussa 2008 
- maakuntakaavaehdotusluonnoksen esittelyt kunnille seuturyhmittäin 23.3. - 26.3.2009 
- maakuntakaavaehdotus nähtävillä 19.5. – 18.6.2009 
 

 
IV Hyväksymisvaihe; käsitellään ehdotuksesta annetut muistutukset ja lausunnot, pidetään viranomaisneuvot-
telu, tehdään kaavaehdotukseen tarpeelliset korjaukset, hyväksytään kaava maakuntavaltuustossa ja saate-
taan kaava ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 
 
- maakuntahallitus hyväksyi 5.10.2009 maakuntakaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin 

laaditut vastineet maakuntakaavan hyväksymisvaihetta varten 
- maakuntavaltuustoseminaari 12.10.2009 
- viranomaisneuvottelu 19.10.2009 
- maakuntahallituksen hyväksymisesitys maakuntavaltuustolle 2.11.2009  
- maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittely, tavoite 17.12.2009  
 
V Vahvistamisvaihe; ympäristöministeriö arvioi kaavan lainmukaisuuden ja vahvistaa kaavan kokonaan tai jät-
tää sen osittain tai kokonaan vahvistamatta. Maakuntakaavaan voidaan ministeriössä tehdä oikaisunluonteisia 
korjauksia ja liiton suostumuksella vähäisiä muutoksia 
 
 
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

 

OAS nähtävillä
TAVOITEVAIHE IIa
Tavoiteraportti
VALMISTELUVAIHE IIb
vuorovaikutus ja teemaraportit

Valmisteluvaiheen aineisto nähtäville
EHDOTUSVAIHE III
Kaavaehdotus nähtävillä
HYVÄKSYMISVAIHE IV
Maakuntavaltuusto
VAHVISTAMISVAIHE V
Ympäristöministreriö

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
 
Kuva 1. Maakuntakaavan suunnitteluaikataulu ja – vaiheistus 
 
Maakuntakaavan vaiheisiin ja OAS-, tavoite- sekä teemaraportteihin voi tutustua osoitteessa http: 
//www.satakunta.fi  -> alueidenkäyttö -> maakuntakaava - >laatimisvaiheet -> linkkitiedostot  

 
 

2. AVOIN SUUNNITTELU, OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelu edellyttää avointa ja vuorovaikutteista toimintatapaa ja 
menettelyä. Kaikilla osallisilla on oltava mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun. Näitä osallisia ovat mm. 
alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). 
 
Kaavaprosessin aikaisella vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys, kun alueiden käytön suunnittelun keinoin py-
ritään luomaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistämään tavoitetta ekologisesti, taloudellisesti, so-
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siaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä kehityksestä. Erilaisten näkökulmien esilletuomisen kannalta vuorovaikut-
teisessa suunnittelussa korostuvat riittävän varhaisessa vaiheessa käydyt keskustelut kaavan sisällöstä, vaiku-
tuksista ja muista keskeisistä kysymyksistä kaikkien niiden kanssa, joita asiat koskevat. 
Satakuntaliitossa maakuntakaavan suunnittelumenetelmää koskien osallistumista ja vuorovaikutusta on kehi-
tetty mm. siten, että maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät sisältövaatimukset on purettu keskeisten tee-
mojen osalta helpommin ymmärrettäviksi osakokonaisuuksiksi, teemaraporteiksi. Näistä osakokonaisuuksista 
muodostuu lopulta Satakunnan maakuntakaava. Teemakohtaiseen lähestymistapaan yhdistettiin myös sidos-
ryhmäkohtaiset osallistumismahdollisuudet jo ennen virallisia kuulemisvaiheita.  
 
Teemaraporttimenettelyllä on ajateltu voitavan edistää tiedottamista ja vuorovaikutusta kattavammin ja kana-
voidummin kuin lakisääteisesti järjestettävässä mielipiteiden kuulemismenettelyssä on mahdollista tehdä. Ta-
voitteena oli mm. välittää erilaisten sidosryhmien asiantuntijoiden kautta organisaatioihin ja yhteisöihin maa-
kuntakaavan laadintaa koskevaa teemakohtaista tietoutta keskusteltaviksi jo kaavan valmisteluvaiheen suun-
nittelun aikana eli ennen virallisia kuulemisvaiheita. Samalla toivottiin, että maakuntakaavan merkitys osana 
maakunnan kehittämistoimien käytännön toteutusta nousisi laajaan keskusteluun. 

 
Satakunnan maakuntakaavan osallistumis- ja vuorovaikutusprosessi on raportoitu tarkemmin luvussa 4 sekä 
erillisliitteessä (C):`Avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelu´. 
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Kuva 2. Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluprosessi 2003 – 2008.   
 
3. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 
 
3.1. Aloitusvaihe (vaihe I) 
 
Satakunnan maakuntakaavan laadinta käynnistyi vuonna 2003, kun Satakuntaliiton maakuntahallitus teki 
17.2.2003 päätöksen kaavan laadinnan käynnistämisestä ja asetti samalla maakuntakaavatoimikunnan. Toimi-
kunnassa ovat edustettuina päähallituspuolueiden edustajat Satakunnan maakuntahallituksesta siten, että jä-
senet edustavat maakunnan eri osia. Maakuntakaavatoimikunnan rooli osana Satakunnan maakuntakaavapro-
sessin laadintaa on keskeinen. 
 
Ensimmäinen tehtävä kaavan laadinnan käynnistymisen jälkeen oli maakuntakaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman laadinta (OAS). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvot-
telu sekä neuvottelu OAS:sta pidettiin 4.3.2003. Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 31.3.2003 asettaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville yleisöä varten palautteen saamiseksi. Samalla pyydettiin lau-
sunnot asiakirjojen riittävyydestä ja toteuttamisesta jäsenkunnilta ja viranomaisilta sekä niiltä yhteisöiltä, joi-
den toimintaa suunnittelussa käsitellään. Raportti asetettiin nähtäville 17.4. – 31.5.2003 väliseksi ajaksi kunti-
en virallisille ilmoitustauluille ja kirjastoihin sekä Satakuntaliiton www-kotisivulle. Ajankohdasta ilmoitettiin 
myös liiton virallisissa ilmoituslehdissä.  
 
Laajalla lausuntokierroksella olleeseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan otti kantaa yli 50 osallistahoa. 
Palautteen perusteella täydennetty raportti on selattavissa Satakuntaliiton kotisivuilla. Maakuntahallitus hyväk-
syi suunnitelman 15.9.2003. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus on antaa maakuntakaavan asian-
osaisille ja maakuntakaavasta kiinnostuneille tahoille kuva kaavoituksen etenemisestä ja vaikutusmahdolli-
suuksista maakuntakaavatyön eri vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää työn 
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edetessä aina kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asiakirja, 
jota koskevat säädökset on osoitettu maakäyttö- ja rakennuslaissa ja – asetuksessa 
 
 
3. 2. Valmisteluvaiheen ensimmäinen vaihe – tavoitteiden asettaminen (vaihe IIa) 
 
Syksyllä 2003 Satakunnan maakuntakaavan laadinta eteni tavoitteiden laatimisvaiheeseen, jolloin kunnille ja 
muille sidosryhmille lähetettiin kysely (18.7.2003 – 30.9.2003) Satakunnan seutukaavan 5 muutostarpeista se-
kä maakuntakaavoitukselle asetettavista tavoitteista. Suunnittelijat kokosivat saaduista vastauksista maakun-
takaavan tavoitteiden asettelua palvelevan aineiston. Kuntakyselyyn saatiin palautetta 26 kunnalta. Muilta si-
dosryhmiltä palautetta saatiin 19 taholta. Palautteiden keskeinen sisältö on referoitu Satakunnan maakunta-
kaavan tavoiteraportin liiteosassa.  
 
Maakuntakaavan laadintaa koskeva tavoiteseminaari pidettiin 19.11.2003. Seminaarin jälkeen tavoiteraportin 
valmistelua käsiteltiin neljässä seutukunnittain järjestetyssä seminaarissa alkutalvella 2004. Seminaari oli 
suunnattu kuntaedustajille ja läsnä oli niin kuntien viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitä. Huhtikuussa 2004 
tavoitevaiheen raporttiluonnos lähetettiin tiedoksi ja lausuntoja varten kunnille sekä sidosryhmäjoukolle (noin 
140 kpl).  Raporttiluonnos oli myös nähtävillä Satakuntaliiton kotisivuilla. Lisäksi raporttiluonnos lähetettiin 
kuntien kirjastoihin, jotta se olisi yleisön saatavilla paperiversiona.  
 
Tavoiteraporttiluonnoksesta saatiin lausuntoja 26 taholta ja niiden keskeinen sisältö on kuvattu tavoiteraportin 
liiteosassa. Palautteiden sisältö ja sidosryhmäneuvottelujen tulokset sovitettiin yhteen valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden, Satakunnan maakuntasuunnitelman 2030 sekä maankäyttö- ja rakennuslain kaavalle 
asettamien sisältötavoitteiden kanssa. Maakuntahallitus hyväksyi tavoiteraportin kesäkuussa 2004 kaavan laa-
timisen valmisteluvaihetta koskevaksi lähtöasiakirjaksi. Hyväksytty tavoiteraportti on siten Satakunnan maa-
kuntakaavan suunnittelun perusta. 
 
Tavoitevaiheessa kaavan suunnittelijat kutsuivat koolle Satakunnan maakuntakaavan seuranta- ja arviointi-
ryhmä maakuntakaavan laadintaprosessin ajaksi. Ryhmän jäsenet ovat alueidenkäytön suunnittelun asiantun-
tijoita eri puolilta Satakuntaa sekä muita keskeisten maakunnallisten sidosryhmien asiantuntijoita eri aihealoil-
ta. Kutsuttujen asiantuntijajäsenien taustaorganisaatiot ovat seuraavat: Porin kaupunki, Maataloustuottajain 
Satakunnan liitto (MTK-Satakunta), Satakunnan TE-keskus, Nakkilan kunta, Lounais-Suomen metsäkeskus, 
Metsähallitus, Huittisten kaupunki, Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Sata-
kunnan museo, Huittisten, Kankaanpään, Porin, Rauman ja Ulvilan kaupungit sekä Nakkilan kunta, Pohjois-
Satakunnan aluearkkitehti, Turun yliopisto/Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Tiehallinto/Turun tie-
piiri, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakunnan energiatoimisto ja Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos.  
 
Maakuntakaavan seuranta- ja arviointiryhmän toiminnan tavoitteena on edistää vuorovaikutteista keskustelua, 
kaavaprosessin seurantaa, sisällön ja vaikutusten arviointia sekä ristiriitojen tunnistamista maakuntakaavapro-
sessin kuluessa eri sidosryhmien kesken. Peruslähtökohta ryhmän toiminnalle on, että siitä on apua niin kaa-
van laatijalle kuin mukana oleville sidosryhmille kaavan lausuntokierroksilla. Maakuntakaavan seuranta- ja ar-
viointiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 20.11.2003.  
 
3.3. Valmisteluvaiheen toinen vaihe – kaavaluonnoksen suunnittelu selvitysten perusteella (vai-
he IIb) 
 
Tavoitevaiheen jälkeen Satakunnassa käynnistyi valmisteluvaiheen aineiston työstäminen, jossa tavoitteiden 
sisältämät teemat purettiin teemaraporttimenettelyn avulla maankäyttövarausehdotuksiksi. Teemaraporttien 
laadinnan lähtökohtana ovat olleet maakuntakaavan sisältövaatimukset, jotka edellyttävät ajantasaisia tutki-
muksia ja selvityksiä kaavaratkaisujen perustaksi (MRL 9, 28 §). Kussakin raportissa tuodaan esiin mihin ta-
voitteeseen selvityksellä pyritään, kuvataan taustaselvitysten tulokset, tehdään perustellut ehdotukset maa-
kuntakaavan aluevarausperiaatteiksi ja merkinnöiksi sekä arvioidaan kaavamerkintää vastaavan maankäytön 
keskeisiä vaikutuksia. Teemaraporttien tietopohjaa on käytettävissä olleen lähdeaineiston lisäksi täydennetty 
yhteistyötahoilta saaduilta tiedoilla (työpalaverit ja -neuvottelut, lisämateriaalin hankinta). Merkittävimmät 
teemaraportit, kuten esimerkiksi ”Pohjavesi- ja maa-ainesten otto”, Turvetuotanto Satakunnassa”, ” Satakun-
talaiset kulttuuriympäristöt”, ”Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005–2006” ja ”Maanpuolustus” - 
teemaraportit, on lähetetty valmistuttuaan tiedoksi ja mahdollista kommentointia varten laajasti eri sidosryh-
mille.  
 
Teemaraporttien välityksellä on pyritty tehokkaasti toteuttamaan avointa ja vuorovaikutteista suunnittelua si-
dosryhmien kanssa. Raportit ovat toimineet keskusteluasiakirjoina ja vuoropuhelun avaajina sekä perusteluina 
tehdyille ratkaisuille. Teemaraporttien laatiminen ja käyttö vuorovaikutusmenettelyssä kommenttikierroksineen 
on uutta ja vapaaehtoista, ei maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyä.  Vuorovaikutusmenettely on keskei-
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nen osa Satakunnan maakuntakaavan avointa valmistelua ja julkista keskustelua ennen varsinaista nähtäville 
asettamista (liite 1). 
 
Teemaraporttien laadintaan ja valmisteluvaiheen aineiston koostamiseen on liittynyt lukuisa joukko neuvotte-
luja ja työpalavereita niin kuntien, viranomaisten kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. Neuvotteluja on käyty 
koko kaavan valmisteluprosessin ajan sekä kaavan laatijoiden aloitteesta että kuntien ja eri sidosryhmien 
pyynnöstä, kiinnostuksesta ja teemasta riippuen.  
 
Kommentoitavaksi lähetettyihin teemaraportteihin on ollut mahdollista tutustua heti valmistumisen jälkeen 
myös Satakuntaliiton kotisivuilla. Teemaraporteista saadut kommentit ja niihin laaditut suunnittelijoiden vasta-
ukset ovat olleet luettavissa Satakuntaliiton kotisivuilla sen jälkeen, kun ne ja teemaa koskeva ehdotus on esi-
telty maakuntakaavatoimikunnalla ja edelleen maakuntahallitukselle. Näin Satakuntaliiton kotisivuilta on voinut 
seurata suunnittelun etenemistä jo ennen lakisääteistä kuulemista. Maakuntakaavatoimikunta on omalta osal-
taan kommentoinut teemaraporteissa tehtyjä ratkaisuja suunnittelijoille kokouksissaan. Toimikunta ei ole kui-
tenkaan tehnyt mitään päätöksiä ko. teemoista suunnitteluprosessin tässä vaiheessa. Maakuntakaavatoimikun-
ta on kokoontunut 33 kertaa toukokuuhun 2008 mennessä.  
 
Teemaraporttimenettelyllä on pyritty siihen, että maakuntakaavan sisältörakenne sekä tehdyt ratkaisut perus-
teluineen tulevat niin osallisille kuin päättäjillekin tutuksi ennen kuin koko kaavan valmisteluaineisto eli kaava-
luonnos on kokonaisuutena valmis nähtäville asettamista varten. Varsinainen kaavaluonnos laaditaan sovitta-
malla toistensa kanssa yhteen eri teemojen aluevarausratkaisut sekä kaavamerkinnät ja – määräykset ja arvi-
oimalla suunnitelman kokonaisvaikutukset. 
 
Teemojen valmistelu- ja työryhmissä sekä yksittäisissä työpalavereissa ja – neuvotteluissa on ollut eri tavoin 
edustettuna lähes 100 sidosryhmää, jotka ovat voineet tiedottaa maakuntakaavan valmistelusta yhteisöjensä 
jäsenistölle ja tuoda sieltä palautetta vastaavasti kaavan laatijoille. Kaikki raporttiluonnokset ovat olleet myös 
esillä maakuntakaavan seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmässä. Viher- ja virkistysverkkoselvityksen sekä 
maa-ainesteemaraportin laadintaa seurasivat ja evästivät erilliset yhteistyöryhmät, joiden jäseniksi oli kutsuttu 
käsiteltävää teemaa koskevia asiantuntijoita. Lisäksi monien teemaraporttien laadinnan pohjana on ollut muita 
erillisselvityksiä, joiden laadintaa on ohjannut erilaisista sidosryhmistä koostuvat ohjausryhmät (esim. Sata-
kunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta). 
 
Teemojen suunnittelun ja käsittelyn kulku on ollut pääpiirteiltään samankaltainen toistensa kanssa. Tosin tee-
maraporttimenettely on ollut kehittyvä prosessi ja ensimmäiset teemaraportit ovat sisällöltään ja käsittelyltään 
hieman erilaisia kuin myöhemmin valmistuneet. Lisäksi syksyllä 2007 valmistuneet teemat eivät ole kaikilta 
osin käyneet läpi samankaltaista prosessia kuin aiemmin valmistuneet johtuen maakuntakaavan laadintaan liit-
tyvistä aikataulukysymyksistä. Esimerkiksi matkailua koskeva teemaraportti ei ole ollut erillisellä kommentti-
kierroksella. Tosin myös em. raportissa ehdotetuista ratkaisusta on ennen sen valmistumista neuvoteltu mat-
kailun asiantuntijoiden kanssa ja raportti on myös esitelty maakuntakaavan seuranta- ja arviointityöryhmälle.  
Raportti oli nähtävillä Satakuntaliiton kotisivuilla kuten muutkin teemaraportit heti valmistumisensa jälkeen.  
 
Teemaraporttien valmisteluun on liittynyt myös erillisiä teemaseminaareja (ks. kuva 3). Tilaisuuksissa on esi-
telty teemaan liittyvää lainsäädäntöä ja selvityksen laatimisen tavoitteet, perusteet, menetelmät ja tulokset 
sekä aluevarausten osoittamisehdotus maakuntakaavassa. Seminaarit ovat olleet asiantuntija- ja sidosryhmä-
seminaareja, joissa keskusteluilla on ollut keskeinen rooli. Niissä on ollut runsas osanotto. Seminaarisarjan 
aloitti helmikuussa 2005 Porissa järjestetty koko päivän kestänyt tilaisuus, jonka aiheena oli ”Ajankohtaista 
maa-ainesasiaa Satakunnassa”. Tilaisuuteen osallistui lähes 100 asiasta kiinnostunutta henkilöä eri puolilta Sa-
takuntaa.  Seuraavan seminaarin aihe oli ”Satakunnan kulttuuriympäristöt” toukokuussa 2005.  
 
Kunnilla on tärkeä rooli maakuntakaavan valmistelussa ja useat kunnat ovatkin pyytäneet työneuvotteluja Sa-
takuntaliiton kanssa koskien kaavan suunnittelua. Satakuntaliitto on omalta osaltaan kannustanut kuntia otta-
maan yhteyttä liittoon maakuntakaavan valmisteluvaiheen laadintaa koskevissa kysymyksissä, mikäli kunta 
katsoo, että kahdenkeskinen työneuvottelu kunnan ja maakunnan liiton kesken valmisteluvaiheen aikana on 
tarpeen. Näin on tehty mm. liiton jäsenkunnilleen vuosittain lähettämissä kuntien kaavoituskatsausta koskevis-
sa kirjeissä.  
 
Keväällä 2007 maakuntakaavan valmisteluvaiheen tilanne ja keskeisten teemojen sisältörakenne esiteltiin Lou-
nais-Suomen ympäristökeskuksen kuntaryhmittäisissä kehittämiskeskusteluissa kuntien edustajille. Tilaisuuksia 
oli viisi ja valmisteluvaiheen senhetkinen materiaali toimitettiin kuntien edustajille hyvissä ajoin ennen tilai-
suutta. Maakuntakaavan valmisteluvaihe ja keskeisten teemojen suunnittelutilanteen esittely sekä maakunta-
kaavan yleispiirteisyyden tulkinta kuntakaavoituksessa olivat keskeisessä asemassa ko. tilaisuuksissa. Keskus-
telu tilaisuuksissa oli vilkasta. 
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Kuntaryhmittäiset tilaisuudet, joihin oli kutsuttu erityisesti kuntien kaavoittajia ja kaavoituksesta vastaavia 
muista viranhaltijoita, kuten kunnanjohtajia, jatkuivat lokakuussa 2007. Tällöin käytiin keskustelut koossa ole-
vasta Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluaineistosta. Aineisto oli täydentynyt keväällä 2007 tapahtunei-
den esittelyjen ja keskustelujen jälkeen, mutta oli vielä keskeneräinen. Keskustelujen tavoitteena oli kuulla 
kuntien näkökulmia suunnitteluaineistosta, korjata mahdolliset virheet ja mahdollisuuksien mukaan tarkentaa 
tehtyjä ratkaisuja kuntien edustajien tekemien perusteltujen kommenttien pohjalta ennen valmisteluvaiheen 
aineiston nähtäville asettamista. Useista kunnista toimitettiin vielä kirjallisia kommentteja kaavan suunnitteli-
joille tilaisuuksien jälkeen. 
 
Maakuntakaavan seuranta- ja arviointiryhmä on kokoontunut huhtikuuhun 2008 mennessä yhteensä 14 ker-
taa. Kokouksissa on ollut yleensä hyvä osanotto. Kokoontumisissa on esitelty maakuntakaavan laadintatilan-
netta, valmistuneita teemaraportteja sekä niistä saatua palautetta. Erilaisia näkemyksiä edustavien tahojen yh-
täaikainen mukanaolo on mahdollistanut mm. keskustelun laadintaan liittyvistä ristiriitaisista intresseistä ja on-
gelmakohteista. Keskustelu onkin aika ajoin ollut hyvinkin vilkasta. 
 

TAVOITTEIDEN ASETTAMISVAIHE 
19.11.2003 Maakuntakaavan tavoiteseminaari 

10.2., 18.2., 25.2. ja 
2.3.2004 

Tavoiteraportin valmisteluun liittyvät kuntaryhmittäiset kuntaseminaarit 

   

VALMISTELUVAIHEEN AINEISTON TEEMOITTAINEN SUUNNITTELU  
1.2.2005 Maa-aines- ja pohjavesiseminaari 

19.5.2005 
10.6.2005 

Satakunnan kulttuuriympäristöt 
Satakunnan kylät ja maakuntakaava 

10.11.2005 Asuminen Satakunnassa ja maakuntakaava 
1.12.2005 Turveseminaari 

17.1.2006 Viher- ja virkistysverkko-seminaari 
30.5.2006 Satakunnan liikennejärjestelmä ja liikenneverkkoseminaari 

16.10.2006 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen valtuustoseminaari 
27.3.2007 Maakuntakaava ja Satakunnan kehittäminen / MTK-Satakunnan paikallisyhdis-

tykset 

24.4. , 26.4., 8.5., 
10.5. ja 30.5.2007 

Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen tilanteen esittely kuntaryhmit-
täin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kehittämiskeskustelujen yhteydessä   

4.10., 9.10., 
11.10,16.10, 
24.10.2007 

Valmisteluvaiheen aineistoa koskevat neuvottelut kuntaryhmittäin   

 
Kuva 3. Satakunnan maakuntakaavan laadintaa koskevat tavoite- ja valmisteluvaiheen seminaarit sekä kunta-
ryhmittäin toteutetut valmisteluvaiheen aineiston esittelyt ja neuvottelut vuosina 2003 - 2007.  Seminaarit 
ovat olleet osa teemaraporttien valmistelua 
 
 
3.4. Osallisten kuuleminen valmisteluvaiheissa 
 
Satakunnan maakuntakaavan luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto olivat nähtävillä mielipiteitä varten 
12.5.-18.6.2008 Satakuntaliiton virastossa, Satakunnan kunnissa, kuntien kirjastoissa sekä Satakuntaliiton net-
tisivustolla. Lisäksi kaavaluonnoksesta oli mahdollisuus antaa palautetta Lounaispaikka-nimisen karttapalvelun 
avulla, johon oli linkki Satakuntaliiton maakuntakaavaa koskevalta nettisivustolta. Kaavaluonnoksen nähtävillä-
oloajan alussa järjestettiin myös kaavan esittelytilaisuudet seutukunnittain. Osallistuminen maakuntakaavan 
laadintaan tapahtuu lakisääteisesti mielipiteinä nähtävillä oloaikana, josta tiedotettiin yleisesti Satakuntaliiton 
virallisissa ilmoituslehdissä ja nettisivuston ’Ajankohtaista’ -palstalla. Nähtäville asettamisesta sekä kaikille 
avoimista tilaisuuksista ilmoitettiin kuten kunnalliset ilmoitukset asianomaisissa kunnissa julkaistaan (MRA 
§12).  
 
Satakunnan maakuntakaavan luonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta pyydettiin nähtävillä olo-
aikana lausunnot lähes 200 viranomaiselta ja sidosryhmältä, joista lausunnon antoi runsas sata tahoa. Mielipi-
teensä ilmaisi kirjeitse myös noin sata yksittäistä henkilöä, henkilöryhmää, yhteisöä ja yhdistystä. Kaikkiaan 
palautteissa oli yhteensä runsaat 700 kannanottoa ja kehittämisesitystä. Eniten kannanottoja annettiin tarkoi-
tuksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen ratkaisuihin 27 %, seuraavaksi eniten yleisesti maakuntakaa-
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voituksesta, suunnittelumetodista ja asiakirjojen ominaisuuksista 24 %. Muut kannanotot ja kehittämisehdo-
tukset jakautuivat seuraavasti: kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt 17 %. alueidenkäytön ekolo-
ginen kestävyys 11 %, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö 9 %, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuu-
riympäristön vaaliminen 8 % sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 4 %) (ks. liite 2). 
 
 

  
Kuva 4. Satakunnan maakuntakaavan luonnosvaiheen kuuleminen; saatujen palautteiden (mielipiteet ja lau-
sunnot) määrän prosentuaalinen jakautuminen. 
 
 
3.5. Vuorovaikutusprosessin arviointia aloitus- ja valmisteluvaiheissa 
 
3.5.1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoiteraportti 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen tavoite suunnittelun vuorovaikutteisuudesta on antanut mahdollisuuk-
sia uudenlaisten osallistumiskäytäntöjen kehittämiseen kaavoituksessa. Satakunnassa uusia osallistumiskäy-
täntöjä ja vuorovaikutusmenettelyjä koskeviin haasteisiin on pyritty vastaamaan eri tavoin maakuntakaavan 
suunnittelun kuluessa virallisten kuulemisvaiheiden lisäksi.  
 
Aloitus- ja tavoitevaihe ovat olleet kestoltaan huomattavasti lyhyempiä kuin valmisteluvaiheen aineiston suun-
nitteluun ja vuorovaikutuksen toteuttamiseen käytetty aika, mutta toisaalta tavoitevaiheessa kiteytettiin Sata-
kunnan maakuntakaavan suunnittelun lähtökohdat yksiin kansiin. Tähän Satakunnan maakuntahallituksen hy-
väksymään lähtöasiakirjaan on niin osallisilla kuin suunnittelijoilla ollut mahdollisuus tarvittaessa palata suun-
nitteluprosessin kuluessa. Huomionarvoista on myös, että tavoiteraporttiin on mm. referoitu kuntien ja muiden 
sidosryhmien esittämä palaute maakuntakaavoitukselle asettavista tavoitteista sekä Satakunnan seutukaavaan 
5 muutostarpeista. Tavoiteraporttiin on lisäksi kirjattu tavoiteraporttiluonnoksesta annettujen lausuntojen kes-
keinen sisältö. Osallisten on siten helppo seurata kaavoituksen etenemistä ja löytää ratkaisujen perusteet ra-
porttien avulla. 
 
3.5.2. Teemaraporttimenettely 
 
Valmisteluvaiheen uutena suunnittelu- ja vuorovaikutusmuotona ovat korostuneet teemakohtaiset erillisselvi-
tykset, teemaraportit. Teemaraporteissa on koottu suunnittelun tavoitteet ja reunaehdot yksiin kansiin ja tehty 
ehdotus kaavan aluevarauksiksi avoimen ja vuorovaikutteisen keskustelun avaamiseksi. Teemaraporttimenet-
telyllä on haluttu lisätä suunnittelun avoimuutta ja nostaa esille ja keskusteltaviksi raporteissa ehdotettujen 
ratkaisujen perustelut vaikutuksineen. Samalla osallisilla on ollut mahdollisuus perehtyä pienemmissä osissa 
kokonaismaakuntakaavan tulevaan sisältöön. Teemaraporttimenettely on myös ollut yksi osa maakuntakaavan 
vaikutusten arviointiprosessia. 



  
 

11

 
Teemakohtaiset aluevarausten selvitys- ja perusteluraportit ovat herättäneet kiinnostusta ja kustakin teema-
raportista on saatu runsaasti palautetta jatkosuunnittelun pohjaksi. 
 
Tiedostusvälineissä eniten näkyvyyttä ovat saaneet ”Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005-2006” 
sekä ”Maanpuolustus” - teemaraportit. Maanpuolustusteemaraportista on uutisoitu jopa valtakunnan tason uu-
tisissa, ajankohtaisohjelmissa ja maakunnan laajalevikkisin sanomalehti Satakunnan Kansa on perustanut 
teemaan liittyen oman keskustelupalstan kotisivuilleen. Keskustelupalstalla on esitetty näkökantoja mm. maa-
kuntakaavasta ja tehdyistä suunnitelmista.  
 
Suunnittelijoiden käsityksen mukaan teemaraporttimenettely on lisännyt osallisten tietoisuutta siitä, että Sata-
kunnassa laaditaan maakuntakaavaa. Tietoisuuden lisääntyminen on vaikuttanut myös suunnittelijoiden ja 
osallisten välisen vuorovaikutuksen määrään jo ennen kuin maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on 
asetettu ensimmäisen kerran kansalaisten mielipiteitä varten nähtäville.  
 

 
 
Kuva 5. Kuvassa on havainnollistettu avoimen suunnittelumenettelyn ja vuorovaikutustilanteiden etenemistä 
teemoittain valmistellun maakuntakaavan aluevarausperusteiden ja alueiden osoittamisen suunnittelussa. Esi-
merkkinä on Satakunnan viher- ja virkistysverkon suunnitteluprosessin keskeiset vaiheet 2005 -2006.  
 
 
3.5.3. Yhteistyöryhmät 
 
Teemaraporttien laadintaan kutsutut yhteistyöryhmät on koettu kaavan valmistelun kannalta erittäin hyödylli-
siksi ja vuorovaikutteisiksi työskentelymuodoiksi. Esimerkiksi maa-ainesteemaraportin valmisteluun kutsuttiin 
erillinen maa-ainestyöryhmä, jossa oli niin viranomaisten, kuntien, maa-ainesten ottajien kuin erilaisten järjes-
töjen ja yhdistysten edustajia. Työryhmätyöskentelyn tarkoituksena oli välittää ryhmän jäsenille sekä heidän 
taustaryhmilleen tietoa maakuntakaavan laadintaa koskevan selvitystyön perusteista, etenemisestä ja tuloksis-
ta. Ryhmässä käydyt keskustelut alueen maa- ja kalliokiviainesvaroista sekä ottotoiminnasta selkeyttivät ja 
toivat uusia perusteita selvityksessä ehdotettaviin ratkaisuihin. Valitettavasti kaavan laadinnan aikataulun sekä 
resurssipulan vuoksi kaikkien teemaraporttien valmisteluun ei tällaisia yhteistyöryhmiä voitu kutsua koolle. 
Toisaalta monen teemaraportin valmistelu on pohjautunut selvityksiin, joiden laadintaa ovat ohjanneet erilai-
sista sidosryhmistä koostuneet ohjausryhmät. 
  
Maakuntakaavatoimikunnan ohella suunnittelua, prosessin kulkua ja kaavan sisällön kehittymistä on seurannut 
maakuntakaavan seuranta- ja arviointiryhmä. Eri alan asiantuntijoista koostuvalle ryhmälle on esitelty valmis-
tuneet teemaraportit siinä vaiheessa, kun ne ovat lähteneet tai olleet lähtemässä kommentointikierrokselle. 
Tällöin on mm. keskustelu suunnittelukäytännöistä sekä tunnistettu ehdotettuihin ratkaisuihin liittyviä ongel-
makohtia ja intressiristiriitoja. Tarkoitus on myös ollut, että seuranta- ja arviointiryhmän jäsenet välittävät tie-
toutta maakuntakaavan laadinnasta omille taustaryhmilleen. Lisäksi useat ko. ryhmässä olevat jäsenet valmis-
televat oman organisaationsa kannanotot teemaraporteista ja aikanaan myös lausunnot maakuntakaavaluon-
noksesta ja –ehdotuksesta. Näin ollen osallistuminen ko. ryhmän toimintaan on todennäköisesti auttanut asi-
antuntijoita pääsemään sisälle maakuntakaavoituksen merkitykseen ja rooliin sekä suunnittelu- ja tulkinta-
problematiikkaan mm. kuntakaavoituksen ohjauksessa tai muussa viranomaistyössä.  
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3.6. Maakuntakaavaehdotuksen valmistelu ja osallisten kuuleminen (vaihe III) 
 
Valmisteluvaiheen aineistosta eli maakuntakaavaluonnoksesta saadun palautteen käsittelyn jälkeen laadittiin 
varsinainen Satakunnan maakuntakaavaehdotus selostuksineen (ehdotusvaihe, vaihe III).   
 
Satakunnan maakuntakaavan luonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta saatujen lausuntojen ja 
mielipiteiden aiheet purettiin maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaisiin ryhmiin. Jokaiseen kannanottoon 
laadittiin vastineet perustuen valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maankäyttö- ja rakennuslain sisältö-
vaatimuksiin sekä maakuntakaavalla asetettuihin maakunnallisiin tavoitteisiin. Jokaiseen lausuntoon ja mielipi-
dekirjeeseen maakuntahallitus vastasi kirjallisesti tasavertaisen, avoimen ja vuorovaikutteisen suunnittelun pe-
riaatteiden mukaisesti. Joidenkin lausuntojen/kannanottojen perusteella käytiin lisäneuvotteluja. 
 
Kommentti- ja lausuntoaineistojen käsittelyä varten kehitettiin oma paikkatiedon käyttöön pohjautuva tieto-
kantasovellus (Microsoft Access). Kehittämistyö tehtiin maakunnan kehittämisrahalla rahoitetussa erillishank-
keessa ‘Maakuntakaavan toteuttamisen kehittäminen’. Tietokannan käyttö mahdollisti mm. aineiston rapor-
toinnin teemoittain mm. luottamushenkilöstön käsittelyä varten, eriaiheisten vastineiden määrällisen ja laadul-
lisen analysoinnin  sekä yksilöllisten joukkokirjeiden tuottamisen. 
 
Satakunnan kunnille järjestettiin mahdollisuus tutustua laadittuihin vastinekirjeiden luonnoksiin. Vastineiden 
perusteista ja mahdollisista lisäneuvottelutarpeista järjestettiin seutukunnittaiset keskustelutilaisuudet 26.11.-
2.12.2008. Pohjois-Satakunnan kuntien kanssa pidettiin lisäneuvottelu 9.12.2008 kahdessa kuntaryhmässä. Li-
säksi kunnilla oli halutessaan mahdollisuus käydä mm. kahdenkeskisiä neuvotteluja Satakuntaliiton alueiden-
käytön suunnittelijoiden  kanssa. Kuntien lisäkannanotot käsiteltiin maakuntakaavaehdotuksen suunnittelun 
yhteydessä. Ennen kaavaehdotuksen nähtävilleasettamista kunnilla oli vielä mahdollisuus tutustua maakunta-
kaavaehdotuskarttaan.  
 
Sen jälkeen, kun maakuntahallitus hyväksyi laaditut vastineet Satakunnan maakuntakaavaehdotuksen suunnit-
telun pohjaksi, jokaiselle lausunnon tai mielipiteen lähettäjälle postitettiin vastinekirje, jossa oli esitetty perus-
teet, miten muutosehdotukset voidaan ottaa huomioon maakuntakaavaehdotuksen suunnittelussa. Maakunta-
kaavatoimikunta käsitteli kaikki vastineet ennen maakuntahallituksen käsittelyä. Käsittelyvaiheet on raportoitu 
yksityiskohtaisesti luvussa 4.  
 
Maakuntakaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville (MRL 12 §) muistutuksia varten toukokuussa 2009. Näh-
tävilläolon jälkeen käynnistyi vastineiden laatiminen muistutuksiin, vastineiden hallinnollinen käsittely, maa-
kuntakaavaehdotuksen täydentäminen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi sekä maakuntakaavan saattami-
nen ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 
 
Määräaikoihin mennessä muistutuksia ja lausuntoja saatiin yhteensä 125 kpl. Niihin jokaiseen laadittiin kirjalli-
set vastineet, jotka toimitettiin tiedoksi jokaiselle osoitetietonsa ilmoittaneelle muistutuksen tai lausunnon an-
taneelle. Vastineissa esitettiin, miten muistutukset ja lausunnot voidaan ottaa huomioon lopullisessa maakun-
takaavassa. Liitteessä 7 on esitetty maakuntakaavaehdotuksesta saadun palautteen jakautumista koskevaa 
tietoa. Maakuntakaavaehdotukseen oli myös mahdollista tutustua Satakuntaliiton www-sivuilla (liite 8). 
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Kuva 6. Kuntien lausuntojen huomioonottaminen maakuntakaavaehdotuksen suunnittelussa. 

 
 
Kuva 7. Satakunnan maakuntakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen; saatujen muistutusten a lausuntojen mää-
rän jakautuminen maankäyttöluokittain. 
 
 
3.7. Hyväksymis- ja vahvistamisvaiheet 
 
Satakunnan maakuntakaavan ehdotusvaihetta seuraa hyväksymisvaihe (vaihe IV), jolloin maankäyttö- ja ra-
kennuslain 31 §:n mukaan maakuntakaavan hyväksyy liiton ylin päättävä elin, maakuntavaltuusto. Hyväksytty 
maakuntakaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi (vahvistamisvaihe, vaihe V). Ympäristöministe-
riö arvioi kaavan lainmukaisuuden. 
 
Ehdotusvaiheessa saatujen vastineiden käsittelyn perusteella tehtiin muutokset nähtävillä olleeseen maakunta-
kaavaehdotukseen ja muutettu maakuntakaava vietiin käsiteltäväksi maakuntakaavatoimikuntaan, maakunta-
hallitukseen sekä edelleen maakuntavaltuustoon.  
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4.  OSALLISTAMIS-, VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAHOT JA –RYHMÄT SEKÄ 

VUOROVAIKUTUSTILAISUUDET 2003-2009 
 

I ALOITUSVAIHE 2003 

17.2.2003 Maakuntahallituksen kokous (jat-
kossa MH-kokous) 

Päätös Satakunnan maakuntakaavan laatimisen käynnistämisestä 
ja maakuntakaavatoimikunnan asettamisesta  

4.3.2003 Maakuntakaavatoimikunnan kokous 
(jatkossa MK-toimikunnan) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja lausuntokierrok-
sella 

4.3.2003 Satakunnan maakuntakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

17.3.2003 MH-kokous Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja lausuntokierrok-
sella 

15.9.2003 MH-kokous Päätös Satakunnan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman hyväksymisestä 

 
Valmistunut 
asiakirja 

 
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA /OAS/ 

 
 
Maakuntakaavan valmisteluvaihe koostuu tavoite- (IIa) ja valmisteluvaiheesta (IIb). 
 
II a  TAVOITEVAIHE 2003 

25.8.2003 MK-toimikunnan kokous  

28.8.-
7.11.2003 

Kysely kunnille ja muille sidosryhmille seutukaavan muuttamistarpeista ja maakunta-
kaavan tavoitteista 

45 palautetta 
tai lausuntoa 

15.9.2003 MK-toimikunnan kokous 

6.10.2003 MK-toimikunnan kokous 

23.10.2003 Kuntaneuvottelu Euran kunnan kanssa 

19.11.2003 Satakunnan maakuntakaavan tavoitteet -seminaari  

20.11.2003 Maakuntakaavan seuranta- ja arviointiryhmä kokous 

1.12.2003 MK-toimikunnan kokous 

 
Valmisteluvaiheeseen liittyneet kunta- ja muut sidosryhmätilaisuudet sekä maakuntakaavaseminaarit on seu-
raavassa taulukossa esitetty kronologisessa aikajärjestyksessä. Yksittäiset neuvottelut ovat liittyneet kyseistä 
teemaa käsittelevän teemaraportin valmisteluun/tietoaineiston hankintaan: 
 
 VUOSI 2004 

13.1.2004 MK-toimikunnan kokous 

 Kuntaryhmittäiset maakuntakaavan tavoitteiden suunnittelutilaisuudet 
10.2.2004 Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Köyliö, Lappi, Rauma, Säkylä 

18.2.2004 Huittinen, Kokemäki, Punkalaidun, Vampula 

25.2.2004 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia, Siikainen 

2.3.2004 Harjavalta, Kullaa, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Ulvila 

  

 Kunta- ja sidosryhmäneuvottelut maakuntakaavan aluevarausten tarpeista 
19.2.2004 Rauma 

25.2.2004 Kankaanpää 

26.2.2004 Harjavalta  

26.2.2004 Kodisjoki 

27.2.2004 Noormarkku 

3.3.2004 Lappi 

3.3.2004 Säkylä 

4.3.2004 Kokemäki 

24.3.2004 Nakkila 

25.3.2004 Ulvila - Kullaa 
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30.3.2004 Huittinen  

30.3.2004 Vampula 

21.4.2004 Merikarvia 

27.4.2004 Luvia 

30.4.2004 Kiukainen  

11.5.2004 Jämijärvi  

11.5.2004 Karvia 

9.6.2004   Honkajoki 

  

5.5.2004 Maanpuolustusta palvelevat alueet maakuntakaavassa /neuvottelu Niinisalon varuskunnan kutsumana 

10.5.2004 MK seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

14.5.2004 MK-toimikunnan kokous 

31.5.2004 Kuntaneuvottelu: Harjavalta, Nakkila, Pori, Ulvila  

7.6.2004   Tavoitevaiheen raporttiluonnos lähetettiin lausuntoa varten kunnille sekä laajalle sidosryhmäjoukolle, ra-
porttiluonnos oli nähtävillä Satakuntaliiton www-sivuilla 

7.6.2004 MK-toimikunnan kokous 

21.6.2004 MH-kokous 

13.9.2004 Kuntaneuvottelu Nakkilan kunnan kanssa 

23.9.2004 Länsituuli-West Wind –hankkeen sidosryhmä-seminaari 

1.10.2004 MK-toimikunnan kokous 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen MRL 8 §:n mukaiset kuntien, ympäristökeskuksen ja Satakuntaliiton 
kanssa käydyt kehittämiskeskustelut 
2.11.2004 Merikarvia, Noormarkku, Pomarkku 

4.11.2004 Kullaa, Luvia, Nakkila, Ulvila 

11.11.2004 Honkajoki, Karvia, Siikainen 

19.11.2004 Jämijärvi, Kiikoinen, Lavia 

7.12.2004 Lappi 

 
Valmistunut 
asiakirja 

 
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEET /A:272/2004 

 
 

II b VALMISTELUVAIHE 2005  

25.1.2005 Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa  

1.2.2005 Maa-aines- ja pohjavesi –seminaari  osanottajia 50  

3.3.2005 Satakunnan rakennusperintö-projektin tulosten esittely 

5.4.2005 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous  

12.4.2005 MK-toimikunnan kokous 

19.5.2005 Satakunnan rakennettu kulttuuriympäristö ja maakuntakaava – seminaari osanottajia 50  

24.5.2005 Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa 

1.6.2005 MK-toimikunnan kokous 

10.6.2005 Satakunnan kylät ja maakuntakaava – seminaari osanottajia 45  

13.9.2005 Kuntaneuvottelu Nakkilan kunnan kanssa 

15.9.2005  Liikenneverkon sidosryhmä-seminaari 

1.11.2005 MK-toimikunnan kokous 

10.11.2005 ”Asuminen Satakunnassa ja maakuntakaava” – seminaari  osanottajia 45  

22.11.2005 MK-toimikunnan kokous 

1.12.2005 Turveseminaari  osanottajia 50  

8.12.2005 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 
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 VUOSI 2007 VALMISTELUVAIHE 2007 

19.1.2007 MK-toimikunnan kokous 

29.1.2007 MH-kokous 

13.2.2007 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

15.2.2007 MK-toimikunnan kokous 

26.2.2007 MH-kokous 

28.2.2007 Neuvottelu Rauman kauppakamarin liikennevaliokunnan edustajien kanssa 

13.3.2007 MK-toimikunnan kokous 

20.3.2007 Neuvottelu Satakunnan Energiatoimiston edustajien kanssa 

23.3.2007 Kaavoitus ja metsätalous, Lounais-Suomen metsäkeskuksen tilaisuus Raumalla  

27.3.2007 Maakuntakaava ja Satakunnan kehittäminen-seminaari Huittisissa, MTK Satakunnan järjestämä tilaisuus 

27.3.2007 MH-kokous 

11.4.2007 MK-toimikunnan kokous 

12.4.2007 Neuvottelu Fingrid Oyj:n edustajien kanssa  

23.4.3007 MH-kokous 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen MRL 8 §:n mukaiset kuntien, ympäristökeskuksen ja Satakuntaliiton 
kanssa käydyt kehittämiskeskustelut  
24.4.2007 Kankaanpäässä: Honjajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Siikainen osanottajia 21 

26.4.2007    Kokemäellä: Huittinen, Kiikoinen, Kiukainen, Kokemäki, Vampula   osanottajia 20 

8.5.2007 Raumalla: Eura, Eurajoki, Köyliö, Lappi, Rauma, Säkylä osanottajia 29 

10.5.2007 Porissa: Harjavalta, Lavia, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Ulvila osanottajia 27 

30.5.2007 Porissa: Pori osanottajia 27 

   

17.4.2007 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

7.5.2007 MK-toimikunnan kokous 

9.5.2007 Neuvottelu Honkajoella Maanpuolustus – teemasta   

 VUOSI 2006VALMISTELUVAIHE 2006 

16.1.2006 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus MTK:n paikallisille tuottajayhdistyksille Köyliössä  

17.1.2006 Viher- ja virkistysverkko -seminaari osanottajia 60 

25.1.2006 MK-toimikunnan kokous 

2.3.2006 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

14.3.2006 MK-toimikunnan kokous 

16.3.2006 Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa liikenne-teemasta 

26.4.2006 MK-toimikunnan kokous 

2.5.2006 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Rauman kauppakamarille Raumalla  

4.5.2006 Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa 

10.5.2006 MK-toimikunnan kokous 

30.5.2006 Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko-seminaari osanottajia 50 

15.8.2006 MK-toimikunnan kokous 

22.8.2006 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

16.9.2006 Maakuntakaava ja kylät - valtakunnalliset kyläpäivät Jämillä   

20.9.2006 MK-toimikunnan kokous 

5.10.2006 Kuntaneuvottelu Karvian kunnan kanssa 

16.10.2006 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen valtuustoseminaari Eurajoella 

25.10.2006 Työpalaveri Porin Prikaatin edustajien kanssa maanpuolustus-teemasta 

14.11.2006 MK-toimikunnan kokous 

16.11.2006 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

29.11.2006 Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa  

1.12.2006 Työpalaveri Satakunnan tykistöprikaatin edustajien kanssa maanpuolustus-teemasta 
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10.5.2007 Neuvottelu Satakunnan Energiatoimiston edustajien kanssa 

21.5.2007 MH-kokous 

23.5.2007 Matkailualueet Satakunnan maakuntakaavassa - asiantuntijapalaveri 

25.5.2007 Neuvottelu Saunaluoman kylän maanomistajien kanssa maanpuolustus-teemasta maa 

4.6.2007 Maakuntakaavan tilannekatsaus maakuntavaltuustolle 

5.6.2007 MK-toimikunnan kokous 

6.6.2007 Neuvottelu Turun tiepiirin edustajien kanssa   

7.6.2007 Neuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa liikennejärjestelmistä 

8.6.2007 Maanomistajien info- ja keskustelutilaisuus Honkajoen Honkalassa maanpuolustus-teemasta 

12.6.2007 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

15.6.2007  Neuvottelu Säteilyturvakeskuksen edustajien kanssa 

18.6.2007 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Kankaanpään kaupunginvaltuustolle 

20.6.2007 Työneuvottelu Varsinais-Suomen liiton kanssa maakuntien rajapinnan maankäytöstä ja kaavavarauksista   

3.7.2007 Neuvottelu Posiva Oy:n ja TVO:n edustajien kanssa 

6.7.2007 Neuvottelu puolustusministeriön edustajien kanssa maanpuolustus-teemasta 

7.8.2007 Neuvottelu Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnan edustajien kanssa Pohjankankalle kohdistuvista maa-
kuntakaavan varauksista  

15.8.2007 MK-toimikunnan kokous 

27.8.2007 MH-kokous 

28.8.2007 Neuvottelu eri sotilasviranomaisten kanssa maakuntakaavan maanpuolustuksen varauksista 

26.9.2007 Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän perustamiskokous 

3.10.2007 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

Työneuvottelut kuntien ja muiden tahojen kanssa maakuntakaavan valmisteluaineistosta   
4.10.2007 Eura, Eurajoki, Kiukainen, Köyliö, Lappi, Rauma, Säkylä osanottajia 11 

4.10.2007 Huittinen, Kiikoinen, Kokemäki,  osanottajia 6 

9.10.2007 Harjavalta, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Ulvila osanottajia 14 

11.10.2007 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Siikainen osanottajia 9 

16.10.2007 ”Nauhakaupunkikunnat (Pori)  osanottajia 4 

24.10.2007 Rauma osanottajia 3 

24.10.2007 Satakunnan ja Rauman kauppakamarien liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta osanottajia 11 

25.10.2007 Satakunnan ja Rauman kauppakamarien kaupan valiokunta osanottajia 5 

10.10.2007 MK-toimikunnan kokous 

22.10.2007 MH-kokous 

1.11.2007 Neuvottelu puolustushallinnon edustajien kanssa maanpuolustus-teemasta 

2.11.2007 MK-toimikunnan kokous 

8.11.2007 Työneuvottelu Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Pohjanmaan liittojen kanssa maakuntien rajapinnan 
maankäytöstä ja kaavavarauksista   

12.11.2007 Neuvottelu puolustushallinnon edustajien kanssa maanpuolustus-teemasta  

19.11.2007 MH-kokous 

3.12.2007 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Nakkilan kunnanhallitukselle 

4.12.2007 MK-toimikunnan kokous 

11.12.2007 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Karhukunnat neuvottelukunnalle 

12.12.2007 Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän kokous 

12.12.2007 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Länsi-Satakunnan metsänhoitoyhdistysten val-
tuustolle 

13.12.2007 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

17.12.2007 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Noormarkun kunnanvaltuustolle 

18.12.2007 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Rauman seudun kunnallisjohtajille  
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 VUOSI 2008 

9.1.2008 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Säkylän kunnanvaltuustolle ja kunnan johtoryh-
mälle  

14.1.2008 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Porin seudun, Rauman seudun ja Pohjois-
Satakunnan kehittämisyhtiöille  

21.1.2008 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Satakuntaliiton tarkastuslautakunnalle  

25.1.2008 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Ympäristöjohdon neuvottelupäivillä  

28.1.2008 MH-kokous 

31.1.2008 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus Satakunnan kunnallisjohtajille Harjavallassa  

12.2.2008 MK-toimikunnan kokous 

25.2.2008 MH-kokous 

27.2.2008 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

7.3.2008 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen info / tilannekatsaus poliittisille piirijärjestöille  

11.3.2008 MK-toimikunnan kokous 

31.3.2008 MH-kokous 

28.4.2008 MH -kokous 

 
Valmistunut 
asiakirja 

 
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO (LUONNOS) 

Vahvistuvat Maakuntakaavakartta 1 :100 000  sekä maakuntakaavamerkinnät ja-määräykset 
Osa A: varsinainen selostusteksti perusteluineen 
B : Teemoittaiset liitekartat ja alueluettelot 
C: Avoin, osallistava ja vuorovaikutteinen suunnittelu 
D: Vaikutusten arviointi 

Muut laki-
sääteiseen 
selostukseen 
liittyvät osat 

E: Natura 2000-arvio 

 
 

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen kokousten kokonaismäärä 30.4.2008 mennessä 

 MK -toimikunta 33 

 MK -seuranta- ja arviointiryhmä 14 

 Maakuntahallitus 16 

 Maakuntavaltuusto 1 

 Muut tapahtumat noin 100 

 
Maakuntakaavaluonnoksen kuulutukset lehdissä 
8.5.2008 Satakunnan Työ 

9.5.2008 Uusi Aika 

9.5.2008 Lalli 

11.5.2008 Länsi-Suomi 

11.5.2008 Satakunnan Kansa 

12.5. – 
18.6.2008 

Maakuntakaavaluonnos MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 

Maakuntakaavaluonnoksen seutukuntakohtaiset esittelytilaisuudet 

13.5.2008 Kankaanpää 

14.5.2008 Rauma 

15.5.2008 Huittinen 

22.5.2008 Ulvila 

  

12.5.– 
18.6.2008  

Maakuntakaavaluonnos nähtävillä Lounaispaikan kunnissa ja kom-
mentaattorissa  

 Kommentaattorin kävijämäärä 226 
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VAIHE III MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN VALMISTELUVAIHE 2008-2009 

25.8.2008 MH -kokous 

2.9.2008 Rauman seudun seutukuntatilaisuus, Eurajoki 

5.9.2008 Pohjois-Satakunnan seutukuntatilaisuus, Kankaanpää 

9.9.2008 Porin seudun seutukuntatilaisuus. Pori 

8.9.2008 Viranomaisneuvottelu ympäristöministeriön ja ympäristökeskuksen kanssa 

17.9.2008 Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän kokous 

18.9.2008 MK-toimikunnan kokous 

30.9.2008 Neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa, vesihuolto- ja pohjavesiasioista 

3.10.2008 Neuvottelu Turun tiepiirin kanssa 

6.10.2008 Maakuntakaavaluonnoksen info- ja keskustelutilaisuus Kankaanpään Rotareille, Kankaanpää 

7.10.2008 Neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa maakuntakaavan tulkinnasta 

8.10.2008 Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän kokous 

10.10.2008 MK-toimikunnan kokous 

22.10.2008 Neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa Natura-, suojelu- ja luonnonsuojeluasioista 

27.10.2008 MH -kokous 

12.11.2008 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

13.11.2008 Kunnallisjohtajakokous, Huittinen 

14.11.2008 MK -toimikunnan kokous 

17.11.2008 MH -kokous 

21.11.2008 MK -toimikunnan kokous 

Työneuvottelut seutukuntien ja kehitysyhtiöiden kanssa valmisteluvaiheesta saaduista lausunnoista ja näi-
hin laadituista vastineista  
26.11.2008, 
 
9.12.2008   

Pohjois-Satakunnan seutukunta /  Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, 
Kiikoinen Siikainen 

             ”             / jatkoneuvottelu  Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Siikainen 

osanottajia 23 
 
osanottajia 18 

28.11.2008 Rauman seutukunta osanottajia 26 

2.12.2008 Porin seutukunta osanottajia 35 

  

4.12.2008 MK –toimikunnan kokous  

8.12.2008 MV -kokous 

11.12.2008 Kaavajohtopaikan päätösseminaari kuntien kaavoituksesta ja vesihuollosta vas-
taaville, Harjavalta  

osanottajia 15 

15.12.2008 MH -kokous 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen MRL 8 §:n mukaiset kuntien, ympäristökeskuksen ja Satakuntaliiton 
kanssa käydyt kehittämiskeskustelut 
17.9.2008 Noormarkku 

24.9.2008 Karvia, Siikainen  

2.10.2008 Lavia, Kiikoinen 

8.10.2008 Nakkila 

9.10.2008 Kokemäki 

30.10.2008 Eurajoki 

5.11.2008 Harjavalta 

13.11.2008 Pori 

19.11.2008 Huittinen, Vampula 

19.11.2008 Ulvila, Pomarkku 

26.11.2008 Eura, Kiukainen 

5.12.2008 Rauma, Lappi 

 
 VUOSI 2009 

16.1.2008 MK –toimikunnan kokous 

19.1.2009 MH -kokous 
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27.1.2009 Rauman seudun kunnallisjohtajien kokous, Rauma 

27.1.2009 Kuntaneuvottelu Kankaanpään kaupungin kanssa 

29.1.2009 Kuntaneuvottelu Nakkilan kunnan kanssa 

30.1.2009 Kuntaneuvottelu Harjavallan kaupungin kanssa 

2.2.2009 MH -kokous 

4.2.2009 Rauman kauppakamara, Pyhäjärviseutu 

4.2.2009 Kuntaneuvottelu Kokemäen kaupungin kanssa 

10.2.2009 MK –toimikunnan kokous 

10.2.2009 Kuntaneuvottelu Honkajoen kunnan kanssa 

13.2.2009 Kuntaneuvottelu Porin kaupungin ja Luvian kunnan kanssa 

17.2.2009 Kuntaneuvottelu Karvian kunnan kanssa 

25.2.2009 Kunnallisjohtajakokous, Rauma 

26.2.2009 Kokemäen kaupungin luottamushenkilöiden koulutustilaisuus, Kokemäki 

3.3.2009 MK –toimikunnan kokous 

16.3.2009 MH –kokous + tiedotustilaisuus  

 
16.3.2009 TIEDOTUSTILAISUUS MAAKUNTAHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 

- laadittujen vastineiden hyväksyminen suunnittelun pohjaksi 
- yksilöidyn kirjeen lähettäminen kaikille mielipiteensä tai lausuntonsa esittäneille 
- maakuntakaavaehdotuksen valmistelu 

 
 
17.3.2009 MK –toimikunnan kokous 

17.3.2009 Säkylän Huovinrinnettä koskevan meluselvityksen esittelytilaisuus, Säkylä 

17.3.2009 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

23.3.2009 MK:n esittelyn seututilaisuus, Pohjois-Satakunta  

25.3.2009          -- ” --                       , Porin seutu  

26.3.2009          -- ” --                       , Rauman seutu  

  

2.4.2009 MK –toimikunnan kokous 

  

27.4.2009 MH –kokous / maakuntahallitus asetti maakuntakaavaehdotuksen nähtäville 

19.5. -
18.6.2009 

Maakuntakaavaehdotus nähtävillä 

 
 

 
 Maakuntakaavan ehdotusvaiheen kokousten kokonaismäärä 30.4.2009 mennessä 

 MK -toimikunta 10 

 MK -seuranta- ja arviointiryhmä  2 

 Maakuntahallitus  8 

Valmistunut 
asiakirja 

 
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN AINEISTO  

Vahvistuvat maakuntakaavakartta 1 :100000 ja maakuntakaavamerkinnät ja määräykset 
Muut lakis-
sääteiset 

Osa A: varsinainen selostusteksti perusteluineen 

 B : teemoittaiset liitekartat ja alueluettelot 
Muut lakisää-
teiseen liitty-
vät osat 

C: avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelu 

 D: vaikutusten arviointi 
 E: Natura 2000-arvio 
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 Maakuntavaltuusto  1 

 Muut tapahtumat 43 

 

 
VAIHE IV MAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMISVAIHE 2009 

18.8.2009 Kuntaneuvottelu Siikaisten kunnan kanssa 

18.8.2009 MH –kokous, maakuntakaavatoimikunnan asettaminen 

31.8.2009 MH -kokous  

31.8.2009 MK –toimikunnan kokous 

8.9.2009 WFA:n Brysselin toimiston edustajat Satakuntaliitossa  

17.9.2009 Kunnallisjohtajakokous, Kankaanpää 

21.9.2009 MH –kokous 

22.9.2009 MK:n seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmän kokous 

29.9.2009 MK –toimikunnan kokous  

12.10.2009 Maakuntavaltuusto -seminaari 

19.10.2009 MRA 11 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 

  

 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen MRL 8 §:n mukaiset kuntien, ympäristökeskuksen ja 
Satakuntaliiton kanssa käydyt kehittämiskeskustelut 

28.10.2009 Pohjois-Satakunta, Kankaanpää 

4.11.2009 Porin seutu I, Pori 

18.11.2009 Porin seutu II, Kokemäki 

2.12.2009 Rauman seutu, Eura 

  

2.11.2009 MH –kokous, maakuntakaavan hyväksymisesitys maakuntavaltuustolle 

6.11.2009 MTK:n maaseutunuorten syysparlamentti, Pori 

11.11.2009 Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmän kokous 

19.11.2009 Maakuntakaavan esittelytilaisuus Porin Ahlaisten kyläyhdistykselle 

30.11.2009 MH -kokous 

17.12.2009 MV –kokous, maakuntakaavan hyväksyminen 

  

 
 

Maakuntakaavaehdotuksen kuulutukset lehdissä 
14.5 2009 Lalli 

14.5.2009 Satakunnan Työ 

14.5.2009 Uusi Aika 

17.5.2009 Länsi-Suomi  

17.5.2009 Satakunnan Kansa 

  

19.5. – 
18.6.2009 

Maakuntakaavaehdotus MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 

Maakuntakaavaehdotuksen seutukuntakohtaiset esittelytilaisuudet 

8.6.2009 Rauma osanottajia  14 

9.6.2009 Kankaanpää osanottajia  24 

11.6.2009 Ulvila osanottajia    7 

  

19.5.– 
18.6.2009  

Maakuntakaavaehdotus nähtävillä Lounaispaikan kommentaattoris-
sa  

Kommentaattorin kävijämäärä 152 

  

10.6.2009 Kauppa Satakunnassa -seminaari 
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5. SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUUN OSALLISTUNEET 

ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄT 
 
5.1. Laatimisvaihe 
 
Maakuntakaavan seuranta ja vaikutusten arviointiryhmään on kutsuttu Satakunnan maankäytön suunnittelun 
asiantuntijoita. Ryhmän asiantuntijajäsenien taustaorganisaatiot ovat seuraavat: 
 
- Lounais-Suomen ympäristökeskus (2), Lounais-Suomen metsäkeskus, Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti, 

Metsähallitus (2), Maataloustuottajain Satakunnan liitto, MTK – Satakunta, Tiehallinnon Turun tiepiiri, Sata-
kunnan luonnonsuojelupiiri, Satakunnan museo, Satakunnan energiatoimisto, Satakunnan TE –keskus, 
Huittisten kaupunki, Kankaanpään kaupunki, Nakkilan kunta, Porin kaupunki (2), Rauman kaupunki, Ulvilan 
kaupunki, Turun yliopisto, merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Porin yksikkö, Turun yliopisto, Sa-
takunnan ympäristöntutkimuslaitos 

- Ryhmän koostumusta täydennettiin maakuntakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen Euran kunnan, Länsi-
Suomen metsänomistajien liiton edustajalla sekä Rauman kaupungin toisella edustajalla. Turun yliopiston 
Satakunnan ympäristöntutkimuslaitoksen osalta on käynnissä toimintojen integrointi Porin yliopistokeskuk-
seen ja ko. taholta ei ole enää ollut edustajaa työryhmässä vuoden 2008 aikana. 

 
’Satakunnan viher- ja virkistysverkko’  -teemaraportin laadintaa ohjasi/seurasi yhteistyöryhmä, johon oli kutsut-
tu asiantuntijajäsenet seuraavista taustaorganisaatioista: 
 
- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen metsäkeskus, Länsi-Suomen metsänomistajien liitto, 

Metsähallitus, Maataloustuottajain Satakunnan liitto (MTK – Satakunta), Pro Agria Satakunta, Satakunnan 
luonnonsuojelupiiri, Satakunnan riistanhoitopiiri, Satakunnan TE –keskus, Satakuntaliitto, Turun yliopisto, 
Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos  

 
’Pohjavesi- ja maa-ainestenotto’ –teemaraportin laadintaa ohjasi/seurasi yhteistyöryhmä, johon oli kutsuttu asi-
antuntijajäsenet seuraavista taustaorganisaatioista: 
 
- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus, Tieliikelaitos, Tiehallinto, Geologian tutkimus-

keskus, Metsähallitus, Museovirasto, Kankaanpään kaupunki, Nakkilan kunta, Noormarkun kunta, Rauman 
kaupunki, Maataloustuottajain Satakunnan liitto (MTK – Satakunta), Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Ver-
muntilan – Kulamaan kyläyhdistys ry, Lohja Rudus Oy Ab, Lemminkäinen Oyj, Noormarkun murske Oy, Sa-
takunnan yrittäjät ry  

 
’Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt’ – teemaraportin laadinnan pohjana on ollut Satakunnan rakennusperintö-
inventoinnin päivitys- ja täydennyshanke. Hankkeen ohjausryhmään kutsuttujen asiantuntijoiden taustaorgani-
saatiot olivat seuraavat:   
 
- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakunnan museo, Huittisten kaupunki, Kankaanpään kaupunki, Porin 

kaupunki, Rauman kaupunki, Satakunnan aluearkkitehdit, Turun yliopiston kulttuurintuotannon ja maise-
mantutkimuslaitos 

 
’ Tuulivoimala-alueet’- teemaraportin laadinnan lähtöaineistona toimi Länsituuli – West Wind –hankkeen tuot-
tama raportti ”Tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa”. Hankkeen laa-
dintaa ohjaavan ohjausryhmän jäsenet edustivat seuraavia tahoja: 
 
- Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Fortum Sähkönsiirto Oy, Hafmex 

Windforce Oy, Propel Voima Oy, PVO Innopower Oy, Prizztech Oy Energia ja ympäristö, Varsinais-Suomen 
Energiatoimisto 

 
’Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko’ –teemaraportin laadinnan pohjana on ollut Satakunnan liikennejärjestel-
mäsuunnitelma. Suunnitelman laadintaa ohjaavan ohjausryhmän jäsenet edustivat seuraavia tahoja: 
 
- Tiehallinto, Länsi-Suomen lääninhallitus, Ratahallintokeskus, Rauman seutu, Pohjois-Satakunta, entinen 

Kaakkois-Satakunta, Rauman kauppakamari, Satakuntaliitto. Lisäksi joukkoliikenneosaselvityksen työryh-
mässä oli edellisten lisäksi edustettuna Linja-autoliitto. 

 
Porin seudulle on aiemmin laadittu samojen osallistujatahojen yhteistyönä oma liikennejärjestelmäsuunni-
telma "POLIS", joka on myös yksi liikenneverkon perusselvityksistä. 
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’Melutasoltaan hiljaiset alueet- teemaraportin laadinta perustui vuonna 2004 valmistuneen pilottiprojektin ra-
porttiin ’Hiljaisuuden keitaat- Satakunnassa – HiljaPiSa’ - raporttiin (www.ymparisto.fi). HiljaPiSa-raportin laa-
dintaa ohjasi valtakunnallinen ohjausryhmä, johon oli nimetty edustajat seuraavilta tahoilta:  
 
- liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö, ympäristöministeriö, Ilmailulaitos, Metsähallitus, Ratahallintokeskus, Tiehallinto, MTK, Satakunta-
liitto, Suomen Satamaliitto, Suomen Latu ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen partiolaiset ry, Suo-
men kuulonhuoltoliitto ry, Suomen Akustisen Ekologian Seura ry, Ekopsykologian yhdistys Metsänpeitto ry 

 
HiljaPiSa-raportin laadintaan liittyi myös alueellinen yhteistyöryhmä, johon oli kutsuttu asiantuntijajäsenet seu-
raavista satakuntalaisista taustaorganisaatioista:  
 
- Turun tiepiiri, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakunnan TE –keskus, Satakuntaliitto, Satakunnan ty-

kistöprikaati, Porin prikaati, MTK – Satakunta, Satakunnan maaseutukeskus (nyk. Pro Agria Satakunta), 
Metsähallitus, Lounais-Suomen metsäkeskus, Länsi-Suomen metsänomistajien liitto, Satakunnan luonnon-
suojelupiiri, Satakunnan riistanhoitopiiri, Joutsentenreitti ry, Retkikeskus Sataseitti, SataKylät ry, Porin Latu 
ry, Satakunnan partiolaiset ry, Satakunnan 4H-piiri, Porin lintutieteellinen yhdistys ry, Porin metsäopisto, 
Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuslaitos, Rauman seurakunta, Pohjois-Satakunnan 
seutukunta, ent. Kaakkois-Satakunnan seutukunta, Rauman seutukunta, Porin seutukunta sekä eräopas-
kouluttaja Aaltonen. 

 
 
5.2. Maakuntakaavaehdotuksen suunnitteluvaihe 
 
Maakuntakaavan seuranta- ja vaikutusten arviointiryhmä jatkoi toimintaansa myös maakuntakaavaehdotuksen 
suunnitteluvaiheessa. Lisäksi suunnitteluvaiheessa perustettiin Satakunnan kauppaverkon selvitystyön ohjausta 
ja yhteistyötä varten työryhmä, johon kutsuttiin asiantuntijajäsenet seuraavista satakuntalaisista taustaorgani-
saatioista: 
 
- Satakunnan ja Rauman kauppakamarit, Turun kauppakorkeakoulu, kaupan toimijat, Turun tiepiiri ja Lou-

nais-Suomen ympäristökeskus 
 
  

 
6. SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELU- JA EHDOTUSVAIHEEN AINEISTO SATAKUN-
TALIITON KOTISIVUILLA 
 
Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportteihin sekä teemojen esittelyvaiheisiin on ollut 
mahdollista tutustua Satakuntaliiton kotisivuilla. Samoin teemaraporteista saadut kommentit ja niihin laaditut 
vastaukset ovat olleet luettavissa Satakuntaliiton kotisivuilla sen jälkeen, kun ne ja teemaa koskeva ehdotus on 
esitelty maakuntakaavatoimikunnalle ja edelleen maakuntahallitukselle (Ks. liite 3). Myös Satakunnan maakun-
takaavaluonnokseen oli mahdollista tutustua liiton kotisivuilla (ks. liite 4). 
 
Maakuntakaavaluonnoksesta saadut mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet ovat olleet nähtävillä Satakuntalii-
ton kotisivuilla sen jälkeen, kun vastineet postitettiin lausunnonantajille sekä mielipiteiden esittäjille (ks. liite 5). 
Maakuntakaavaehdotus asetettiin nähtäville myös Satakuntaliiton nettisivuille kuulemisvaiheessa. 
 
Liitteessä 6 on esitetty yleispiirteisinä kaaviokuvina Satakunnan maakuntakaavaprosessin kulku.  Liitteessä 8 on 
ote Satakunnan maakuntakaavaehdotusta esittelevän www-sivuston alkuosasta. Maakuntahallitus hyväksyi 
maakuntakaavaehdotuksesta annettuja muistutuksia ja lausuntoja koskevat vastineet 5.10.2009 ja myös tämä 
aineisto vietiin Satakuntaliiton maakuntakaavoitusta käsitteleville nettisivuille.  
 
 
 



 

 

24
LIITE 1 

TEEMARAPORTTIEN SUUNNITTELU, MENETTELY JA VUOROVAIKUTUSFORUMIT. 
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LIITE 2 
 
MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA (=LUONNOS) SAATU PALAUTE  
 

1.1 Maakunnan tarkoituksen mukainen alue- ja yhdyskuntarakenne
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1.2 Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja 
yhdyskuntarakenne

0
10
20
30
40
50
60
70
80

RM, mv M,MA,MU, MY

Satakunnan maakuntakaavan luonnos 
nähtävillä 12.5.-18.6.2008

Pa
la

ut
te

et
 k

pl

lausunto

mielipide

YHT

 
1.3 Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne
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26

2. Alueiden käytön ekologinen kestävyys

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Natura S (suojelualue) SL
(luonnonsuojelu)

luo, hil

Satakunnan maakuntakaavan luonnos nähtävillä 12.5.-
18.6.2008

Pa
la

ut
te

et
 k

pl

lausunto

mielipide

YHT

 
 

3. Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen 
huollon järjestelyt
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4. Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö
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6. Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriympäristön vaaliminen
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7. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
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Yleisiä mielipiteitä maakuntakaavan laatimisesta
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      LIITE 3 
OTE VALMISTELUVAIHEEN TEEMARAPORTTISIVUSTON ALUKUOSASTA   
 
(osoite: http://www.satakunta.fi/sivu.aspx?taso=2&id=219). Luettelo sivustolla olevista teemaraporteista on 
esitetty otteen jälkeen. 
 
 

 
 
Seuraavalla sivulla  on luettelo Satakuntaliiton www-sivuilla olevista Satakunnan maakuntakaavan valmistelu-
vaiheen teemaraporteista (tilanne 8.4.2008/valmisteluvaiheen teemaporttisivusto). Suluissa on ilmoitettu tee-
maraportin valmistumispäivämäärä.  



 

 

TUULIVOIMALA-ALUEET SATAKUNNASSA (19.10.2005) 

- Raportti  (pdf 1,23 Mt) 

- Tuulivoimakommentit (pdf 46 kt)  

MELUTASOLTAAN HILJAISET ALUEET (9.1.2006) 

teemaraportti, jonka ratkaisuja on käsitelty ja kehitetty Viher- ja virkistysverkon kanssa myös teemojen esittely osassa 

- Raportti  (pdf 1,54 Mt) 

- Linkki Suomen ympäristö -sarjassa julkaistuun pilottiprojektin raporttiin vuodelta 2004 

SY691 Hiljaisuuden keitaat Satakunnassa - HiljaPiSa 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA LIIKENNEVERKKO (12.6.2006) 

- Saatekirje (pdf 64 kt) 

- Raportti  (pdf 1,80 Mt) 

- Karttaliite (pdf 617 kt) 

- Liikennekommentit (pdf 20 kt) 

MAA-AINESVARAT JA POHJAVESI (30.3.2006) 

- Saatekirje (pdf 57 kt ) 

- Raportti (pdf 0,99 Mt) 

- Karttaliitteet 8a (pdf 591 kt),  8bcd (pdf 2,08 Mt),  8e (pdf 0,99 Mt) 

- Maa-aineskommentit (pdf 18 kt) 

SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS 2005-2006 (8.8.2006) 

- Saatekirje (pdf 20 kt) 

- Tiedote/Tiivistelmä (pdf 91 kt) 

- Raportti (pdf 2,92 Mt) 

- Liiteosa (pdf 425 kt) 

- Teemakartta 1 (pdf 938 kt) 

- Teemakartta 2 (pdf 919 kt) 

- VIVIkommentit (pdf 220 kt) 

    - kartta kommenttikohteista A3 (pdf 1,09 Mt) 

SATAKUNNAN KYLÄT (13.9.2006) 

(Raporttia täydennetään palautteen mukaan) 

- Saatekirje (pdf 82 kt) 

- Raportti (pdf 1,43 Mt) 

- Kartat    
   - Kaavoitustilanne (pdf 353 kt) 
   - Koululaiset vuonna 2002 (pdf 1,13 Mt) 
   - Kulttuuriympäristö (pdf 890 kt) 
   - Kylät alueittain (pdf 492 kt) 
   - Päivähoito (pdf 1,38 Mt) 
   - Viemäröinti (pdf 568 kt) 

ENERGIAHUOLTO (21.2.2007) 

- Saatekirje (pdf 18 kt) 

- Raportti (pdf 1,29 Mt) 

- kartta A3 (pdf 0,59 Mt) 

- Energiaraportin kommentit (pdf 17 kt) 

TURVETUOTANTO SATAKUNNASSA (16.2.2007) 

- Saatekirje (pdf 19 kt) 

- Raportti - luonnos 16.2.2007 (pdf 2,25 Mt) 



 

 

- kartat aluevarauksista A3  

    - Satakunnan pohjoisosa  (pdf 0,3 Mt) 

    - Satakunnan eteläosa  (pdf 0,4 Mt) 

- Turveraportin kommentit (pdf 26 kt) 

VESIHUOLTO / JÄTEHUOLTO (13.3.2007) 

- Saatekirje (pdf 129 kt) 

- Raportti (pdf 3,6 Mt) 

- kartta A3 (pdf 0,64 Mt) 

- Teknisen huollon raportin kommentit (pdf 18 kt) 

MOOTTORIURHEILUALUEET, AMPUMARADAT JA RAVIRADAT (30.3.2007) 

- Raportti (pdf 935 kt) 

MAANPUOLUSTUS (3.4.2007) 

- Saatekirje (pdf 19 kt) 

- Raportti (pdf 0,3 Mt) 

- kartat A3 (pdf 1,63 Mt) 

- maanpuolustusraportin kommentit (pdf 170 kt)  

SATAKUNTALAISET KULTTUURIYMPÄRISTÖT (28.5.2007) 

 Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt 
- raportti (jossa  liitteet 9,10,11) (pdf 318 kt) 

Valtakunnalliset maisema-alueet  
- kartta ja kohdeluettelo  (pdf 423 kt) 

Valtakunnalliset rakennetut kulttuuriympäristöt 
- kartta ja kohdeluettelo (pdf 487 kt) 

Satakunnan rakennusperintö 2005  
- kartat ja kohdeluettelo (pdf 2,65 Mt) 

Taulukko maakunnallisten alueiden ja kohteiden sisältymisestä valtakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin 
- luettelo (pdf 92 kt) 

Alueet, joiden kulttuuriympäristön arvokkaat alueet ja kohteet on esitetty mittakaavassa 1:15 000 
- kartat  Pori ja Rauma (pdf 323 kt) 

Satakunnan muinaisjäännökset 
- kartat ja kohdeluettelo (pdf 1,47 Mt) 

Kulttuuriympäristöt ja -kohteet 
- kartta (594x841mm) (pdf 1,2 Mt) 

MATKAILUALUEET SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASSA (12.7.2007) 

- raportti (pdf 0,95 Mt) 

- Liitteet (pdf 65 kt) 

- Liitekartta  A3 (pdf 1,1 Mt) 

  SATAKUNNAN ALUERAKENNE (15.2.2008) 

- - Saatekirje (pdf 200 kt) 7,4 Mt) 

Satakunnan aluerakenne raporttiluonnos 15.2.2008 (pdf KAUPPA SATAKUNNASSA (21.9.2009) 

- raportti (pdf 5,7 Mt)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KUVA VALMISTELUVAIHEEN TEEMOJEN WWW-SIVUSTON ALKUOSASTA  
 
(http://www.satakunta.fi/sivu.aspx?taso=2&id=233). Luettelo sivustolla olevista teemoista on esitetty ku-
van jälkeen. 

 

 
 
Seuraavassa on luettelo Satakuntaliiton www-sivuilla olevista maakuntahallitukselle tiedoksi vietyjen teemojen 
ja tilannekartan sivustosta (tilanne 8.4.2008/valmisteluvaiheen teemojen esittelysivusto): 
 
Maakuntahallitukselle tiedoksi viedyt teemat ja tilannekartta 

 

Maakuntakaavan valmistelutilanne:  

tietoja päivitetään valmistelun edetessä 

- valmisteluvaiheen tilannekartta A0+ (pdf 6,3 Mt) 25.2.2008 

- kaavamerkinnät (pdf 680 kt) 25.2.2008 

Maakuntahallitus 29.1.2007 (1 §) 

- Maa-ainesvarat ja pohjavesialueet sekä arvokkaat geologiset muodostumat 

teemakartta: (pdf 0,92 Mt) 

teeman selostus: (pdf 235 kt) 

Maakuntahallitus 26.2.2007 (25 §) 

- Liikenneverkko  

   - teeman selostus (pdf 107 kt) 

   - kartta liikenneratkaisuista A3 (pdf 618 kt) 

 

Viher- ja virkistysverkko (suojelu- ja virkistysmerkinnät) 

   - teeman selostus (pdf 171 kt) 

   - kartta uusista kohteista A3 (pdf 371 kt) 

   - teeman esittely diat (ppt 437 kt) 

Maakuntahallitus 27.3.2007 (51 §) 

- Kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa 



 

 

Maakuntahallitus 23.4.2007 (77 §) 

- Energiaverkko ja tuulivoimala-alueet 

energiaverkon selostus: (pdf 60 kt) 

tuulivoimala-alueiden selostus: (pdf 34 kt) 

- turvetuotanto 

turvetuotannon selostus: (pdf 42 kt) 

 

Maakuntahallitus 21.5.2007 (104 §) 

Vesihuolto ja jätehuolto 

   - vesihuollon ja jätehuollon selostus (pdf 540 kt) 

Maakuntahallitus 27.8.2007 (146 §) 

Matkailupalvelujen alueet ja matkailun kehittämisvyöhykkeet 

   - matkailun alueiden selostus (pdf 460 kt) 

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat 

   - arvokkaiden moreenimuodostumien selostus (pdf 130 kt) 

Kaivostoiminnan alueet 

   - kaivosalueiden selostus (pdf 350 kt)  

Maakuntahallitus 22.10.2007 (179 §) 

Elinkeinoelämän edellytysten turvaamista palvelevat alueet 

- teollisuus- ja työpaikka-alueiden selostus (pdf 310 kt)  

Maakuntahallitus 19.11.2007 (197 §) 

Moottoriurheilualueet ja raviradat 

- moottori- ja raviurheilualueiden selostus (pdf 100 kt)  
 
Taajamatoimintojen ja palvelujen alueet 
 
 - taajama- ja palvelualueiden selostus (pdf 220 kt)  
 

Satamatoimintojen alueet 
 
 - Porin sataman kehittämisalue kartta (pdf 310 kt) 

 - Rauman sataman kehittämisalue kartta (pdf 310 kt)  

Maakuntahallitus 25.2.2008 (36 §) 

Keskustatoimintojen alueet  

 - Keskustatoimintojen alueiden selostus (pdf 260 kt)  
 
Kaupunkikehittämisen kohdealueet 
 
 - Kaupunkikehittämisen kohdealueen selostus (pdf 2,4 Mt)  
 
Maanpuolustuksen alueet 
 
 - Maanpuolustuksen alueiden selostus (pdf 770 kt) 
 - maanpuolustusraportin kommentit (pdf 170 kt) 
 
Tele- ja viestiliikenteen alueet  
 
 - Tele- ja viestiliikenteen alueiden selostus (pdf 110 kt) 

 
Lisätietoja : Satakuntaliitto , 02 620 4334 
 Sirkka Lehto, maakunta-arkkitehti 



 

 

      LIITE 4 
 
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVALUONNOS WWW-SIVUILLA 
 
Satakunnan maakuntakaavan luonnokseen oli mahdollista tutustua myös Satakuntaliiton www-sivuilla.  
 
Ote Satakunnan maakuntakaavaluonnosta esittelevän sivuston alkuosasta. 
 
 

 
 



 

 

      LIITE 5 
 
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA SAATU PALAUTE WWW-SIVUILLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LIITE 6 
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LIITE 7 

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE SEUTUKUNNITTAIN 
 

 
 
 

 



 

 

 



 

 

LIITE 8 
 
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS WWW-SIVUILLA 
 
Satakunnan maakuntakaavaehdotukseen oli mahdollista tutustua myös Satakuntaliiton www-sivuilla.  
 
Ote Satakunnan maakuntakaavaehdotusta esittelevän sivuston alkuosasta.  
 

 
 
Satakuntaliiton maakuntahallitus käsitteli ehdotusvaiheesta saadut muistutukset ja lausunnot suunnittelutee-
moittain maakuntahallituksessa 5.10.2009 ja vastineet asetettiin tämän jälkeen nähtäville liiton www-sivuille. 
 
 

 




