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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Edustajainkokous  on  18.8.2017  pitämässään  kokouksessa  valinnut
maakuntavaltuuston kunnallisvaalikaudeksi. 

Tästä  kokouksesta  on  annettu  tieto  kuntalain  ja  maakuntavaltuuston
työjärjestyksen  mukaisesti  toimittamalla  kokouskutsu  kullekin  valtuutetulle  sekä
erikseen niille,  joilla on kokouksessa läsnäolo-  ja puheoikeus sekä jäsenkuntien
kunnanhallituksille.  Samassa  ajassa  kokouksesta  on  annettu  yleisesti  tieto
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä julkaisemalla se niissä ilmoituslehdissä,
joissa maakunnan liiton kunnalliset ilmoitukset on päätetty julkaista. 

Satakuntaliiton  perussopimuksen  13  §:n  mukaan  maakuntavaltuusto  on
päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Satakuntaliiton  hallintosäännön  71  §:n  mukaan  läsnä  olevat  valtuutetut  ja
henkilökohtaiset  varajäsenet  todetaan nimenhuudolla,  joka toimitetaan kunnittain
aakkosjärjestyksessä.

Esitys: Maakuntavaltuusto päättää 

1) suorittaa nimenhuudon jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä, 

2) todeta mahdolliset esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän 
saapuvilla olevat varajäsenensä

3) hyväksyä nimenhuudon perusteella kokouksen ääniluettelon sekä 
todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4) lisäksi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden viraston johtoryhmälle

5) lisäksi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden aluekehitysasiantuntija 
Krista Tupalalle § 9 osalta sekä maakunta-arkkitehti Susanna 
Roslöfille, maakuntainsinööri Anne Nummelalle ja 
ympäristöasiantuntija Anne Savolalle § 10 osalta.

SATAKUNNAN MAAKUNTAVALTUUSTO
 
Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Eura (4)
(-)  Junnila Vesa-Matti (PS) (-)  Suvanto Vesa
(-)  Kallio Juha (Kesk.) (*)  Kyllöinen Päivi
(*)  Korhonen Esko (Vas.) ( )  Salminen Petri
(-)  Susi Pertti (SDP) (*)  Arvola Hannu

Eurajoki (3)
(*)  Jalonen Vesa (Kesk.) ( )  Lempainen Seppo
(*)  Sjöman Ilona (SDP) ( )  From Minna
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(*)  Syväsalmi Emilia (Kok.) ( )  Tuominen Hanna

Harjavalta (2)
(*)  Juvela Maaria (Kok.) ( )  Pohjala Heikki
(*)  Rauta Markku (SDP) ( )  Nummikari Reijo

Honkajoki (1)
(*)  Haavisto Erno (PS) ( )  Koivisto Marjo

Huittinen (3)
(*)  Kaunisto Mikko (Vas.) ( )  Sarjomaa Sisko
(*)  Kuisma Aulikki (Kesk.) ( )  Manninen Helena
(*)  Tähtinen Tinja (Kok.) ( )  Tammi Aino

Jämijärvi (1) 
(*)  Sorvali Timo (Kesk.) ( )  Jokela Satu

Kankaanpää (3)
(*)  Joutsenlahti Anssi (PS) ( )  Latvajärvi Sofia
      § 1-10, poistui klo 10.58

(*)  Korvala Seppo (Kesk.) ( )  Elomaa Irmeli
(*)  Pihlajaniemi Sari (SDP) ( )  Kujanpää Katri

Karvia (1)
(*)  Kannisto Jari (SDP) ( )  Aalto Kari

Kokemäki (2)
(*)  Prinkkala Ari (SDP) ( )  Kivenmaa Aapo
(*)  Seppälä Juhani (Kesk.) ( )  Teini Pertti

Merikarvia (1)
(*)  Vastamäki-Ahola Anne (Kesk.) ( )  Heikintalo Anne-Mari

Nakkila (2)
(*)  Aalto Harri (Kok.) ( )  Ahola Kelpo
(*)  Pöysti Martti (Kesk.) ( )  Myllymaa Ilmo

Pomarkku (1)
(*)  Heininen Jaana (Vas.) ( )  Salmela Aila

Pori (12)
(*)  Heino Mirva (SDP) ( )  Alenius Sinikka
(*)  Hildén Hanna (Kok.) ( )  Kyhä Henna
(*)  Huhtanen Tapio (Kesk.) ( )  Reponen Petri
(-)  Huhtasaari Laura (PS) (-)  Nurmi Arto
(*)  Korpela Simo (KD) ( )  Roininen Irma
(-)  Lahti Petteri (SDP) (*)  Anttila Esa J.
(-)  Liinamaa Anne (Vihr.) (*)  Ranne Kaarina
(*)  Lundén Martti (SDP) ( )  Joensuu Jarno
(-)  Myllykoski Sonja (SDP) (-)  Puska Tiina
(*)  Ostamo Marianne (PS) ( )  Läntinen Ismo
(*)  Ranta Raisa (Vas.) ( )  Tommila Milka
(*)  Vasama Juha (Kok.) ( )  Ropo Mikael
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Rauma (10)
(-)  Ahvenjärvi Sauli (KD) (*)  Vainila Johanna
(*)  Alonen Pasi (Vihr.) ( )  Helamaa Elina
(*)  Eklöf Mikael (Kok.) ( )  Vilo Pentti
(*)  Hakonen Kerttu (SDP) ( )  Seimelä Sari
(*)  Lampi Iida (Kok.) ( )  Marva Hanna
(-)  Lehto Jouni (Vas.) (*)  Ailasmaa Tapio
(*)  Mäenranta Pasi (PS) ( )  Toivonen Jami
(*)  Ollila Helena (Kesk.) ( )  Gustafsson Piia
(*)  Virtanen Olli (SDP) ( )  Viitala Juha
(*)  Ylijoki Mirja (SDP) ( )  Viitanen Sirpa

Siikainen (1)
(*)  Lahtinen Anneli (SDP) ( )  Kurtti Arja

Säkylä (2)
(*)  Hulmi Reetta (Vihr.) ( )  Suni Veli-Pekka
(*)  Rautiainen Pekka (SDP) ( )  Jalonen Veikko

Ulvila (4)
(*)  Ahonen Tiina (Kok.) ( )  Lahtinen Jani
(*)  Hellsberg Raija (Vas.) ( )  Raune Vesa-Pekka
(*)  Mattila Johanna (SDP) ( )  Mäntylä Anne
(*)  Saari Heikki (Kok.) ( )  Sillanpää Marja

Kokonaismäärä 53
Kokouksen äänimäärä 50

Maakuntavaltuuston päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Ääniluettelo hyväksyttiin nimenhuudon perusteella.
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SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 2 HYVÄKSYMINEN
SL/224/03.00.00/2014

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 aiemmat käsittelyt Satakuntaliiton maakuntahallituksessa ja maakuntavaltuustossa:

MH 24.11.2014/§126 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 käynnistämispäätös ja vireilletulosta ilmoittaminen
MH 23.3.2015/§33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville aset-

taminen
MH 27.4.2015/§60 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tilannekatsaus 
MV 18.5.2015/§7 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tilannekatsaus
MH 26.10.2015/§131 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot, mielipiteet ja

kaavan tavoite-esitykset sekä niihin laadittujen vastineiden hyväksyminen
MH 23.11.2015/§145 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja tavoitteiden hyväksyminen
MH 7.3.2016/§26 Seminaari Satakunnan maakuntavaltuutetuille vaihemaakuntakaavan 2 teemoista
MH 12.7.2016/§84 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistuksen hyväksyminen
MH 28.11.2016/§142 Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 valmisteluvaiheen aineisto
MH 15.12.2016/§157 Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 valmisteluvaiheen aineisto
MH 10.4.2017/§49 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen tilannekatsaus
MV 28.4.2017/§4 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen tilannekatsaus
MH 19.6.2017/§74 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä nii-

hin laaditut vastineet
MH 30.10.2017/§151 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen valmistelu
MH 22.1.2018/§13 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen hyväksyminen ja lähettäminen lausuntokierrokselle
MH 23.4.2018/§68 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheesta 1 saadut lausunnot, tilannekatsaus
MV 18.5.2018/§9 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheesta 1 saadut lausunnot, tilannekatsaus
MH 4.6.2018/§98 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
MH 22.10.2018/§134 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen 2 hyväksyminen ja nähtäville asettaminen
MH 18.3.2019/§57 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 2 saadut muistutukset ja niihin laaditut vastineet

MH 15.4.2019/§ 63

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 hyväksyminen

Satakunnassa  on  voimassa  ympäristöministeriön  vahvistama  (30.11.2011,
YM1/5222/2010)  Satakunnan  maakuntakaava,  joka  on  saanut  lainvoiman korkeimman
hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013 sekä ympäristöministeriön vahvistama Sa-
takunnan vaihemaakuntakaava 1 (3.12.2014, YM7/5222/2013), joka on saanut lainvoiman
korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 6.5.2016.

Ryhdyttäessä valmistelemaan Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 1 todettiin (20.6.2011,
MH 95  §),  että  kaavassa  käsitellään  maakunnallisesti  merkittävät  tuulivoimatuotannon
alueet, ja muut Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian määrittelemien energiamuotojen
edellyttämät kaavavaraukset käsitellään Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2. Lisäksi
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 toisessa ehdotusvaiheessa nousi esiin uusia esityk-
siä  tuulivoimaloiden  alueiksi,  joten  sovittiin,  että  seuraavassa  vaihemaakuntakaavassa
voidaan tarvittaessa käsitellä vielä tuulivoimatuotannon alueita. 

Satakuntaliiton  maakuntahallitus  päätti  24.11.2014  (MH/126  §)  käynnistää  Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 laadinnan. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on
energiantuotanto; turve, bioenergia, tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja
ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maise-
ma-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. 
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Osallistuminen ja vuorovaikutus

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 prosessin osallistuminen ja vuorovaikutus on suun-
niteltu maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julki-
sesti nähtävillä 27.4.-5.6.2015. Samaan aikaan lähettiin Satakunnan kunnille sekä viran-
omaisille ja muille yhteistyötahoille lausuntopyynnöt osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
ta sekä tavoitekysely Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 jatkosuunnittelua varten. Ta-
voitekyselyssä  pyydettiin  esityksiä  teemoittain  valtakunnallisia  alueidenkäyttötavoitteita
tarkentaviksi maakunnallisiksi ja seudullisiksi tavoitteiksi. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telman  lausuntojen  ja  tavoite-esitysten  pohjalta  järjestettiin  neuvottelut  niiden  kuntien
kanssa, jotka olivat lausunnon yhteydessä sitä pyytäneet.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2  valmisteluvaiheen  aineisto  oli  julkisesti  nähtävillä
1.2.-3.3.2017. Nähtävillä olon aikana pidettiin neljä seudullista yleisötilaisuutta (Pori, Eura,
Karvia  ja  Kokemäki)  ja  pyydettiin  lausunnot.  Saapuneisiin  mielipiteisiin  ja  lausuntoihin
maakuntahallitus hyväksyi vastineet 19.6.2017. Kesän kuluessa laadittiin myös täydentä-
viä  selvityksiä.  Vaihemaakuntakaavan  2  ensimmäisen  ehdotusvaiheen  lausuntokierros
käytiin keväällä 2018. Lausuntoja ja alustavia vastineita käsiteltiin ehdotusvaiheen viran-
omaisneuvottelussa 16.5.2018 ja lausuntojen vastineet hyväksyttiin 4.6.2018 Satakuntalii-
ton  maakuntahallituksessa.  Toisessa  ehdotusvaiheessa  vaihemaakuntakaavan  ehdotus
asetettiin  julkisesti  nähtäville  12.11.-14.12.2018  väliseksi  ajaksi.  Kuulutukset  nähtäville
asettamisista ja kutsut yleisötilaisuuksiin julkaistiin Satakuntaliiton virallisissa ilmoitusleh-
dissä, Satakuntaliiton ja kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Satakuntaliiton verkkosi-
vuilla. Nähtävillä olon aikana järjestettiin kolme seudullista yleisötilaisuutta (Ulvila, Rauma
ja Jämijärvi). Vastineet saatuihin muistutuksiin hyväksyttiin 18.3.2019 Satakuntaliiton maa-
kuntahallituksessa. 

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 on laadittu laajassa yhteistyössä ministeriöiden, vi-
ranomaistahojen, Satakunnan kuntien, naapurimaakuntaliittojen, sidosryhmien ja toimijoi-
den kanssa. Yhteistyö käynnistettiin jo ennen kaavan virallista käynnistyspäätöstä ja yh-
teistyö on jatkunut selvitysten laadinnan yhteydessä, edelleen tiivistyen kaavaprosessin
edetessä.  Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnitteluprosessia varten on muodos-
tettu kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien edustajista koostuva yhteistyöryhmä (Sata-
kunnan vaihemaakuntakaavan 2 yhteistyöryhmä, SataYTR). Satakuntaliiton maakuntahal-
litus  ohjaa  maakuntakaavoitusta  ja  tekee  maakuntakaavoituksen  valmistelua  koskevat
päätökset. Satakuntaliiton maakuntahallituksen asettamat (17.6.2013 ja 2.10.2017) maa-
kuntakaavatoimikunnat ovat käsitelleet kaavaa samaan tahtiin yhteistyöryhmän kanssa.

Kaavan tavoitteet
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin alueidenkäyt-
tötavoitteisiin (MRL 24§), maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavan sisältövaatimuk-
siin (MRL 28 §) sekä kansallisiin ja satakuntalaisiin strategioihin, ohjelmiin ja työssä laadit-
tuihin selvityksiin sekä kuntien ja sidosryhmien tavoite-esityksiin. Lisäksi Satakunnan vai-
hemaakuntakaavan 2 tavoitteet on sovitettu yhteen Satakunnan maakuntakaavan ja vai-
hemaakuntakaavan 1 tavoitteiden kanssa.  Energiantuotantoon painottuvan Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet tukevat myös ilmasto- ja energiastrategian visiota.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena on uusiutuvan energian ja biotalouden
kasvumahdollisuuksien  edistäminen,  muuttuvan  kaupan  mahdollisuuksien  tunnistami-
nen sekä maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen asukkaat ja luonnonympä-
ristö huomioiden. Tavoitteena on kotimaisen energiantuotannon lisääminen ja huoltovar-
muuden edistäminen.  Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelun perusperiaat-
teina ovat hyvän elinympäristön luominen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti
ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen. 
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Kaavan ratkaisu

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti bioenergiamuotoihin kuuluva, uusiu-
tumaton energianlähde turve, on mukana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 uusiutu-
van  energian  tukipolttoaineena.  Satakunnan  vaihemaakuntakaavassa  2  turvetuotanto-
alueita koskevan suunnittelun tavoitteena on täydentää Satakunnan maakuntakaavassa
osoitettujen turvetuotantoalueiden EO3 ja EO4 verkostoa. Turvetuotantoalueiden osoitta-
misella  Satakunnan  vaihemaakuntakaavassa  2  edistetään  energiaturpeen  tuotannon
ohella kasvu- ja ympäristöturpeen tuotannon jatkumista Satakunnassa ottaen huomioon
vesi-  ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö. Alueiden osoittamisessa on otettu huomioon
suoluonnon monimuotoisuuden säilymisen ja muiden ympäristönäkökohtien sekä talou-
dellisuuden asettamat vaatimukset ja sovitettu yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet. Lisäksi
suunnittelussa on otettu huomioon alueiden käytön ekologinen kestävyys siten, että on
kiinnitetty huomiota muun muassa ihmisen terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien en-
nalta ehkäisemiseen, luontoon, erityisesti vesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentä-
miseen ja alueidenkäytön ekologiseen kestävyyteen. Maanpinnanmuotojen ja korkeusta-
son vaihtelujen vuoksi suurimmat suoalueet ja turvevarat ovat Pohjois-Satakunnassa sekä
Pyhäjärven ja Kokemäenjoen välisellä alueella.  Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2
osoitettavia turvetuotantoalueita on 44 kappaletta ja niiden yhteispinta-ala on noin 3200
ha.

Satakunnan  vaihemaakuntakaavan  2  laajoja  aurinkoenergian  tuotantoalueita  koskevaa
teemaa varten tilattiin konsultilta esiselvitys. Laajoja aurinkoenergian tuotantoalueita kos-
keva esiselvitys toteutettiin osana Satakuntaliiton maakunnan kehittämisrahalla (MKR) ra-
hoitettua hanketta -Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja teollisuuden uusiutumisen
mahdollistaminen.  Esiselvitystyössä  keskeisintä  oli  aurinkoenergian  tuotantolaitosten
maakunnallisesti  merkittävän  kokoluokan  määrittely,  laajojen  aurinkoenergian  tuotanto-
alueiden vaikutusten arviointi, sijoittelukriteeristön kokoaminen sekä pohdintaa mahdolli-
suuksista ja tarpeista osoittaa aurinkoenergiatuotantoon soveltuvia alueita maakuntakaa-
vassa. Laajoille aurinkoenergian tuotantoalueille soveltuvien alueiden määrittely ja siihen
liittyvät paikkatietoanalyysit tehtiin Satakuntaliitossa omana työnä esiselvityksen kriteerien
pohjalta. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan 14 potentiaalista aurinkoener-
gian tuotantoaluetta kehittämisperiaatemerkinnällä.

Bioenergian osalta Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on tarkasteltu mahdollisia bio-
energian käsittelyyn ja varastointiin liittyviä maakunnallisesti merkittäviä terminaalitoimin-
tojen  alueita. Bioenergia-  ja  puuterminaalialueilla  voidaan  tukea  ja  täydentää  nykyistä
energialaitosten ja bioenergian varastointi- ja käsittelyalueiden verkostoa ja monipuolistaa
järjestelmää edistämällä puupohjaisten energiajakeiden lisäksi myös muiden biotuotteiden
kuljettamista samaa logistista järjestelmää hyödyntämällä. Yhdistämällä välivarastointi eri-
laisten uudelleen hyödynnettävien ja kierrätettävien materiaalien varastointiin ja käsitte-
lyyn, pystytään toteuttamaan tehokkaita kokonaisketjuja. Satakunnan vaihemaakuntakaa-
vassa 2 osoitetaan 12 terminaalitoimintojen aluetta, joilla laajamittainen yhdistelmätermi-
naali olisi mahdollista toteuttaa. Lisäksi osoitetaan kaksi rautatieverkon merkittävää puuta-
varan kuormauspaikkaa.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitevaiheessa nousi esiin  kolme esitystä maa-
kunnallisesti  merkittäviksi  tuulivoimaloiden alueiksi.  Valmisteluvaiheessa todettiin  vaiku-
tusten arvioinnin ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 suunnitteluperiaatteiden mukai-
sen etäisyysvyöhyketarkastelun perusteella, ettei tavoitevaiheessa esitettyjä alueita voida
esittää maakunnallisesti merkittävinä tuulivoimatuotannon alueina Satakunnan vaihemaa-
kuntakaavassa 2. Tuulivoimaan ja tuulivoimaloiden ohella muuhun korkeaan rakentami-
seen liittyen Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan 12 km suojavyöhyke Kan-
kaanpään  Niinisalon  lentoliikenteen  varalaskupaikan  ympärille.  Kaavassa  osoitetaan
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myös Satakunnan puolelle ulottuva Loimaan Virttaan lentoliikenteen varalaskupaikan suo-
javyöhyke.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 käsitellään Satakunnan maakuntakaavassa suun-
niteltuja kaupan palveluverkkokysymyksiä maankäyttö- ja rakennuslakiin tulleiden muutos-
ten vuoksi. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 esitetään merkitykseltään seudullisen
vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja kaupan saavutettavuus huomioiden sekä vähit-
täiskaupan suuryksikön määritelmään sovellettavien paljon tilaa vaativaan erikoistavaran
kaupan sijainti. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 perustuu Satakunnan maakuntakaa-
van  palveluverkkoon  ja  seudullisesti  merkittävien  paljon  tilaa  vaativien  erikoistavaran
kauppojen sijainti osoitetaan kehittämisperiaatemerkinnällä. 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan sekä valtakunnallisesti että maakun-
nallisesti  arvokkaat  maisema-alueet  ja  merkittävät  rakennetut  kulttuuriympäristöt.  Sata-
kunnan vaihemaakuntakaavassa 2  päivitetään  valtakunnallisesti  merkittävät  rakennetut
kulttuuriympäristöt Museoviraston vuoden 2009 inventoinnin mukaisiksi alueiksi ja kohteik-
si. Osalla vuoden 1993 valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä
on edelleen maakunnallista merkitystä ja ne osoitetaan maakunnallisesti merkittävinä kult-
tuuriympäristöinä  kuten  maakunnallisen  rakennetun  kulttuuriympäristöselvityksen  muut
alueet ja kohteet.

Tavoitteena  kaavaprosessissa  on  ollut  myös  valtakunnallisesti  arvokkaiden  maisema-
alueiden päivittäminen. Valtioneuvosto päätös uusista valtakunnallisesti arvokkaista mai-
sema-alueista  viipyy,  joten  Satakunnan  vaihemaakuntakaavassa  2  osoitetaan  nykyiset
valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksen mukaiset maisema-alueet ja maisema-
alueiden päivitys-  ja täydennysaineiston  perusteella  uudet  ehdotukset valtakunnallisesti
arvokkaiksi maisema-alueiksi. Satakunnassa laadittiin vuosina 2012-2013 maakunnallinen
maisemaselvitys  ja  inventoitiin  ensimmäistä  kertaa  myös  maakunnallisesti  maisema-
alueet.  Satakunnan  vaihemaakuntakaavassa  2  osoitetaan  maakunnalliset  maisema-
alueet maisemallisesti tärkeinä alueina.

Kaavan selvitykset ja vaikutusten arviointi

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vai-
kutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen tutkimuksiin ja selvityksiin. Maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 1§:n mukaan selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Lisäksi kaavan
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin teh-
dyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 perustuu monipuoliseen tietopohjaan. Kaavaa laadit-
taessa on hyödynnetty olemassa olevaa tietopohjaa. Täydentäviä selvityksiä on tehty sillä
tarkkuudella kuin maakuntakaavan tarkkuustaso vaatii.  Satakunnan vaihemaakuntakaa-
van 2 suunnittelua varten on selvitetty turvetuotannon nykytilan vesistövaikutukset Sata-
kunnassa ja Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettavien uusien turvetuotanto-
alueiden vesistövaikutuksia nykytilanne ja mahdolliset tuotannosta poistuneet alueet huo-
mioon ottaen. Lisäksi Satakuntaliitto teetti selvityksen turvetuotannon tarpeesta Satakun-
nassa vuoteen 2035 mennessä. 

Esiselvitys  suuria  pinta-aloja  vaativien  aurinkoenergian  tuotantoalueiden  tarkastelusta
maakuntatasolla on ollut osa syksyllä 2015 käynnistettyä hanketta Valtakunnallisesti mer-
kittävät  yritysalueet  ja  teollisuuden  uusiutumisen  mahdollistaminen.  Satakunnan vaihe-
maakuntakaavan 2 perustietoaineistoksi laadittiin myös Bioenergia- ja puuterminaali-selvi-
tys.
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Satakunnan kaupan palvelurakenteen selvityksen tavoitteena on ollut päivittää Satakun-
nan kaupan perusteltu mitoitus ja kaupan palveluverkko vuoteen 2035. Kaupan palvelu-
verkkoselvitystä päivitettiin vuoden 2017 kesällä maankäyttö- ja rakennuslakiin tulleiden
muutosten vuoksi.

Ehdotusvaiheen ratkaisuja varten selvitettiin vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettujen uu-
sien turvetuotantoalueiden luokkaa 2 olevien soiden suoluonnon nykytila, alueella esiinty-
vät  luontotyypit  sekä  suojelullisesti  huomionarvoisten  kasvilajien  esiintyminen  selvitys-
alueilla. 

Vaikutusten arviointia on tehty koko Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelupro-
sessin ajan. Vaikutusten arviointi on kulkenut täydentyvästi läpi koko kaavaprosessin läh-
tien Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 koskevasta osallistumis-  ja  arviointisuunnitel-
masta ja vaihemaakuntakaavalle 2 asetettujen tavoitteiden laadinnasta. Osallistuminen,
vuorovaikutus ja tiedottaminen mukaan lukien kuulemismenettely sekä kaavaa koskevat
selvitykset ovat olennainen osa vaikutusten arviointiprosessia.

Maakuntakaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on oltava selvillä kaavan vaikutuksis-
ta Natura 2000 -verkostoon. MRL 197 §:n mukaan kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistet-
taessa on sen lisäksi, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään, noudatettava, mitä
luonnonsuojelulain 10 luvussa säädetään Natura 2000 -verkostosta. Satakunnan vaihe-
maakuntakaavan 2 Natura-arvioinnin tarveharkinnassa on arvioitu kaavan mahdollisia vai-
kutuksia Natura 2000- verkostoon kuuluviin alueisiin ja niiden luontoarvioihin. Maakunta-
kaava on luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittama suunnitelma, jolloin maakuntakaavaa hy-
väksyttäessä ja vahvistettaessa on pidettävä silmällä, ettei kaavan toteuttaminen merkittä-
västi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai tarkoitus
sisällyttää Natura 2000-verkostoon. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 Natura-arvioin-
nin tarveharkinnan perusteella kaava ei toteutuessaan heikennä Natura 2000-alueen luon-
nonarvoja, joten kaava voidaan hyväksyä ilman luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamaa
yksityiskohtaista luontotyyppi- ja lajikohtaista selvitystä. 

Kaavan oikeusvaikutukset

Maankäyttö-  ja  rakennuslain 32 §:n mukaisesti  Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on
voimaan tultuaan ohjeena laadittaessa tai muutettaessa kunnan yleiskaavaa ja asema-
kaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viran-
omaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään nii-
den toteuttamisesta otettava Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 huomioon ja myös pyrit-
tävä edistämään kaavan toteuttamista. Lisäksi viranomaisten on katsottava, ettei toimen-
piteillä  vaikeuteta kaavan toteuttamista. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 ei  ole voi-
massa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella muutoin kuin kaavojen
muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.

Kaavan aineisto

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaavakartta ja kaavamerkinnät ja määräykset muo-
dostavat oikeusvaikutteisen aineiston. Kaavaselostuksissa on esitetty kaavan lähtökohdat
tavoitteet, kaavaratkaisujen perustelut sekä kuvaukset kaavan vaikutuksista.  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineisto:
-kaavakartta 1:100 000 (osa A, osa B, osa C)
-epävirallinen kaavayhdistelmä 1:100 000 (osa A, osa B, osa C)
-kaavamerkinnät ja -määräykset
-Selostus, osa A

-Selostuksen erillisliitteet
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Selostus, osa B: Teemakohtaiset taulukot ja kartat
Selostus, osa C: Vaikutusten arviointi

Lisäksi aineistoon kuuluu Satakunnan maakuntakaavan kumottava aineisto:
-kaavakartta 1:100 000 (kumottavat merkinnät, osa A, osa B, osa C)
-kumottavat kaavamerkinnät ja -määräykset

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selvitykset: http://www.satakuntaliitto.fi/selvitykset 
ja tietopankki: http://www.satakuntaliitto.fi/tietopankki_vmk2.

Esityslistan liitteenä on Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 aineisto. Kaava-aineistoa 
kokouksessa esittelee alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää. Asiantuntijat 
Susanna Roslöf, Anne Nummela ja Anne Savola ovat kokouksessa paikalla vastaamas-
sa kysymyksiin. Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 esitellään maakuntavaltuustolle 
7.5.2019 järjestettävässä seminaarissa. Seminaarissa varataan aikaa myös keskuste-
luun.

Valmistelijat: alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää
maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf
maakuntainsinööri Anne Nummela
ympäristöasiantuntija Anne Savola

Täytäntöönpano: Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Satakuntaliiton 
maakuntavaltuuston käsittelyyn

Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että 
valtuusto

1) hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaisesti
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2, joka voimaan 
tullessaan kumoaa esityslistan liitteenä olevassa 
aineistossa esitetyt poistettavat Satakunnan 
maakuntakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset ja

2) päättää oikeuttaa virastoa tekemään tarvittaessa 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 aineistoon 
teknisluonteisia korjauksia.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

MV 17.5.2019

Maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle:

Maakuntavaltuusto:

1) hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaisesti
Satakunnan  vaihemaakuntakaavan  2,  joka  voimaan
tullessaan  kumoaa  esityslistan  liitteenä  olevassa
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aineistossa  esitetyt  poistettavat  Satakunnan
maakuntakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset ja

2) päättää oikeuttaa virastoa tekemään tarvittaessa 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 aineistoon 
teknisluonteisia korjauksia.

Maakuntavaltuuston päätös:

Maakuntahallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n
mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta:

Pykälät 1-3, 5-6, 8-9, 11-14

Päätöksestä, jolla asiaa ei ole ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta, ei saa tehdä valitusta
(HLL 5 §).  Tällaisia päätöksiä ovat:

Pykälät

VALITUSOSOITUS
Muutosta voidaan hakea kirjallisella valituksella seuraavissa asiakohdissa tehtyihin päätöksiin:

Pykälät 4, 7, 10

Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus, PL 32, 20101 Turku 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä
kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt 
viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.  Jäsenkuntien ja niiden
jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.  Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Valituskirja
Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta.  Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.  Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksut
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Liitetään pöytäkirjaan
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