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MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 
 

Satakunnan maakuntakaavaa täydentävän Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaavakartta ja kaa-
vamerkinnät ja -määräykset ovat vaihemaakuntakaavan juridisia asiakirjoja. Kaavakartalla esitetään 
kutakin teemaa koskeva ratkaisu maakuntakaavamerkinnöin, jotka ovat merkintöinä yleispiirteisiä ja 
täsmentyvät kuntien yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Kuntien kaavoitusta ohjataan maakun-
takaavassa merkintöihin sisältyvillä määräyksillä.  
 
Ympäristöministeriön kaavamerkintöjä koskevan asetuksen (Ympäristöministeriö: A5 Ympäristöminis-
teriön asetus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä, 
31.3.2003) lähtökohtia ovat olleet maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyt maakuntakaavan sisäl-
tövaatimukset. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan maakuntakaavoissa käytetään kehittä-
misperiaatemerkintöjä, alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevia merkintöjä sekä varsinaisia alueva-
raus-, kohde- ja viivamerkintöjä. Koska Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 täydentää Satakunnan 
maakuntakaavaa, noudatetaan merkinnöissä ja määräyksissä kokonaismaakuntakaavassa käytettyjä 
periaatteita: 

 
 
MERKINTÄTYYPIT1 
 

1. KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT 
 
Kehittämisperiaatteita koskevilla merkinnöillä ja niihin liittyvillä määräyksillä osoitetaan alueita, jotka 
ovat merkittäviä maakunnan tavoitellun kehityksen kannalta ja joihin tästä syystä kohdistuu muussa 
suunnittelussa huomioon otettavia alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kehittämistarpeita. Mer-
kintätyyppi antaa mahdollisuuksia maakunnan alueiden käytön suunnittelun ja alueen muun kehit-
tämisen yhteen niveltämiselle. Kehittämisperiaatteet voivat koskea maakunnan kehittämisen kannal-
ta tärkeitä alueidenkäyttökysymyksiä, joihin liittyvät yksityiskohtaisemmat aluevaraustarpeet tai 
muut alueiden käyttöön liittyvät järjestelyt on tutkittava kuntatasolla tai muun toteuttavan suunnitte-
lun yhteydessä. Kehittämisperiaatteisiin liittyvät maakuntakaavamääräykset koskevat siten lähes aina 
toteuttavaa suunnittelua. 
 

2. ALUEIDEN ERITYISOMINAISUUKSIA ILMAISEVAT MERKINNÄT 
 

Maakuntakaavan osa-alueiden erityisominaisuudet voivat liittyä luonnon- tai kulttuuriympäristön, 
maiseman sekä luonnonvarojen erityisiin arvoihin. Erityisominaisuuksia voivat olla myös osa-alueiden 
alueidenkäyttöä erityisesti rajoittavat ominaisuudet, kuten melu- ja vaara-alueet tai suojavyöhykkeet. 
Tähän merkintäryhmään kuuluvat myös rakentamisrajoitusalueen laajentamista tai poistamista kos-
kevat merkinnät. Osa-alueiden erityisominaisuuksia osoittamaan voidaan käyttää rasteri- tai viiva-
merkintöjä. Erityisominaisuuksia osoittavien merkintöjen alueella voi olla monenlaista alueidenkäyt-
töä. Jotkin erityisominaisuuksia osoittavat merkinnät viittaavat tarpeisiin, joiden toteutus tapahtuu 
erityislainsäädännön kautta. Tällöin osa-aluemerkinnän merkitys on ensisijaisesti informatiivinen. Ku-
ten kehittämisperiaatemerkintöjäkin, voidaan erityisominaisuuksia osoittavia merkintöjä käyttää mui-
den merkintöjen kanssa päällekkäisesti. 
 

3. ALUEVARAUS-, KOHDE- JA VIIVAMERKINNÄT 
 
Maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita osoitetaan aluevarausmerkinnöillä. Aluevarauk-
siin rinnastettavia kohdemerkintöjä käytetään kaavan mittakaavaan nähden pienialaisia alueita osoi-
tettaessa (alle 10 ha) tai kun aluevarauksen ulottuvuudella ei ole ylikunnallisen ohjaustarpeen tai 
maakuntakaavan muun sisällön kannalta merkitystä (esimerkiksi kylät). 
 
Viivamerkinnöillä osoitetaan liikenneyhteyksiä, johtoja ja osa-alueita. Aluevarauksia voidaan tavan-
omaisen aluevaraussuunnittelun tarpeiden lisäksi käyttää täsmentämään ja tarkentamaan kehittä-
misperiaatteita tai osa-alueiden erityisominaisuuksia. Aluevarausmerkinnöillä osoitetaan alueen pää-
asiallinen käyttötarkoitus. Aluevarausmerkinnät ovat toisensa poissulkevia siten, että samalla alueella 

                                                
1 Ympäristöministeriö. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 –sarja. Maakuntakaavamerkinnät ja – määräykset, opas 10, sivut 18-20,. Ym-
päristöministeriö 2003 
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ei voi samanaikaisesti olla voimassa kahta eri aluevarausmerkintää. Aluevarausmerkintöihin rinnas-
teiset viiva- ja kohdemerkinnät ovat aluevarausmerkinnöistä poiketen kaavan muihin merkintöihin 
nähden päällekkäisiä. 
 

4. VIIVA- JA MUUT MERKINNÄT 
 
Aluevarauksiin rinnastettavia viivamerkintöjä käytetään osoittamaan sellaisia alueidenkäyttömuotoja, 
jotka kartalla ovat viivamaisia kuten tiet, rautatiet ja johtolinjat. Maakuntakaavan mittakaavasta joh-
tuen viivamerkinnän tarkoittaman alueiden käytön tosiasiallinen leveys maastossa voi olla huomatta-
vasti kapeampi kuin millaisena se piirtämisteknisistä syistä joudutaan kaavakartalla esittämään.  
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaavakartalla on esitetty Huittisten, Kankaanpään, Porin, Porin 
Noormarkun, Rauman ja Kokemäen kaupunkien keskusta-alueiden kulttuuriympäristöt mittakaavassa 
1:20 000. Suurennosalueiden raja on osoitettu kaavakartalla pistekatkoviivalla. Näiden alueiden kult-
tuuriympäristöt on osoitettu vain suurennoksissa. 

 
 
 

Kuva 1. Maakuntakaavamerkintöjen periaatteelliset sisältöelementit ja esitystapa2   
 

 
 

 
 
 

Tämän raportin alkuosan sivujen I-VI tekstit eivät sisälly vahvistuviin Satakunnan vaihemaakunta-
kaavan 2 kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. 

                                                
2 Ympäristöministeriö. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 –sarja. Maakuntakaavamerkinnät ja – määräykset, opas 10, sivu 33,. Ympäris-
töministeriö 2003 
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SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 
 
Vahvistuvat merkinnät ja määräykset  

 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 merkinnät ja määräykset esitetään tässä erillisessä asiakirjassa 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 9 §:n mukaisesti. 
 
Varsinaisen merkinnän selityksen ja kaavamääräyksen lisäksi taulukossa kuvataan tarkemmin, mitä 
kaavassa on eri merkinnöillä erityisesti tarkoitettu. Merkinnän kuvaus ei ole oikeusvaikutteinen, ku-
ten merkinnän selitys, kaavamääräys ja kaavakartta, mutta sillä on kaavaselostuksen tapaan merki-
tystä tulkintaohjeena. Kolmannessa sarakkeessa esitetään alueille kohdistuvat rakentamis- ja suun-
nittelumääräykset, jotka vahvistuvat kaavamerkinnän yhteydessä. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaavaselostus 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selostuksessa on esitetty mm. tarkemmat kaavan lähtökohtiin 
ja tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisujen perustelut sekä kuvaus kaavan vaikutuksista. Selos-
tuksesta löytyy myös kaavan tulkintaan ja toteuttamiseen soveltuvaa aineistoa. Selostus koostuu 
kolmesta eri kokonaisuudesta: 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selostus osa A: Kaavaselostus 
Selostuksen erillisliitteet   osa B: Teemakartat ja kohdeluettelot 

osa C: Vaikutusten arviointi 
 

 
 

 Satakuntaliiton maakuntahallitus 15.4.2019 / 63 § 
 Satakuntaliiton maakuntavaltuusto 17.5.2019 / 10 § 
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       SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2  
 
 

 
1. KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT 

 

 
 
 
 

AURINKOENERGIAN TUOTANNON 
KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät au-
rinkoenergian tuotantoon soveltuvat 
kohdealueet. 
 

Suunnittelumääräys 
 
Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota laajamittaisen aurinkoenergia-
tuotannon kehittämiseen ja ajoittamiseen 
suhteessa alueen muuhun maankäyt-
töön.   
 
Suunnittelussa on otettava huomioon to-
teutettavien toimenpiteiden yhteensovit-
taminen kulttuuri-, maisema- ja luontoar-
voihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin 
ja asutukseen. 
 

 SELVITYSALUE  
 
Merkinnällä osoitetaan sellaiset alueet, 
joiden käyttöä ei ole voitu ratkaista 
maakuntakaavaa laadittaessa mutta, 
jotka merkittävyytensä vuoksi katso-
taan tarpeelliseksi osoittaa maakunta-
kaavassa alueeseen kohdistuvien in-
tressien johdosta. Alueidenkäytön rat-
kaiseminen edellyttää lisäselvityksiä 
tai jatkosuunnittelua.   

 
 

 

   - 5 Merkinnällä osoitetaan Ulvilan Hauki-
suon turvetuotannon selvitysalue. 

 

 

 

TILAA VAATIVAN KAUPAN KEHIT-
TÄMISVYÖHYKE 
 
Merkinnällä osoitetaan kaupallisia 
vyöhykkeitä, joilla on tai jonne voi si-
joittua tilaa vaativan erikoistavarakau-
pan seudullisesti merkittäviä yksiköitä 
tai kaupan yksiköitä, jotka eivät muu-
toin sovellu keskustatoimintojen alu-
eelle. Vyöhykkeillä kehitetään kaup-
paa, jonka tyypillinen asiointitiheys on 
vähäinen. 
 
 
 
 
 

Suunnittelumääräys 
 
Tilaa vaativan erikoistavarakaupan suur-
yksiköiden mitoitus ja tarkempi sijoittu-
minen on suunniteltava siten, ettei niillä 
yksin tai yhdessä muiden vyöhykkeiden 
hankkeiden kanssa ole merkittäviä haital-
lisia vaikutuksia keskusta-alueiden kau-
pallisiin palveluihin tai niiden kehittämi-
seen. 
 
Suuryksiköiden toteutumisen ajoitus tulee 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa si-
toa muun taajamarakenteen ja liikenne-
järjestelmien toteuttamiseen. 
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2. ALUEIDEN ERITYISOMINAISUUKSIA ILMAISEVAT MERKINNÄT 
 

 
 

VALTAKUNNALLISESTI MERKIT-
TÄVÄ RAKENNETTU KULTTUU-
RIYMPÄRISTÖ 
 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallises-
ti merkittävät rakennetut kulttuuri-
ympäristöt ja rakennusperintökohteet.  
 
Karttateknisistä syistä kaavakartassa on 
esitetty keskusta-alueiden kulttuuriym-
päristöt mittakaavassa 1:20 000.  
 

Suunnittelumääräys 
 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa on otettava huomioon alueen ko-
konaisuus, erityispiirteet ja ominaisluon-
ne siten, että edistetään niihin liittyvien 
arvojen säilymistä ja kehittämistä mu-
kaan lukien avoimet viljelyalueet.  
 
Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista 
suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleel-
lisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, 
tulee museoviranomaiselle varata mah-
dollisuus lausunnon antamiseen. 
 
Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan 
lähiympäristön suunnittelussa on otettava 
huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, 
luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdit-
tava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla 
vaaranneta tai heikennetä edellä mainit-
tujen arvojen säilymistä. 
 

 
 
 

MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ 
KULTTUURIYMPÄRISTÖ 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti 
ja seudullisesti merkittävät kulttuuri-
ympäristöt ja rakennusperintökohteet.  
 
Karttateknisistä syistä kaavakartassa on 
esitetty keskusta-alueiden kulttuuriym-
päristöt mittakaavassa 1:20 000.  
 

 

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS 
MAISEMA-ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallises-
ti arvokkaat maisema-alueet.  
 

 

 

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS 
MAISEMA-ALUE, ehdotus 
 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallises-
ti arvokkaiden maisema-alueiden päivi-
tys- ja täydennysaineistossa ehdotetut 
alueet. 
 

 
 

MAISEMALLISESTI TÄRKEÄ ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunnan eri-
tyisominaisuuksiin perustuvat maise-
mallisesti tärkeät alueet. 
  

Suunnittelumääräys 
 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa on otettava huomioon alueen ko-
konaisuus, erityispiirteet ja ominaisluon-
ne siten, että edistetään niihin liittyvien 
arvojen säilymistä ja kehittämistä.  
 

 

SUOJAVYÖHYKE  
 
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla 
alueiden käyttöä on läheisen alueen 
toiminnan tai muun ympäristöönsä 
käyttörajoituksia aiheuttavan luonteen 
vuoksi rajoitettava. 
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-5 Merkinnällä osoitetaan lentoliikenteen 
Kankaanpään Niinisalon ja Loimaan 
Virttaan varalaskupaikan 12 km vyö-
hykkeet. 

Suunnittelumääräys 
 
Lentoliikennettä palvelevien varalasku-
paikkojen suojavyöhykkeelle ei tule sijoit-
taa esterajoituksia aiheuttavia tuulivoima-
loita tai muita korkeita rakennuksia tai 
rakennelmia. Suunniteltaessa yli 30 met-
riä korkeaa rakentamista, tulee puolus-
tusvoimille varata mahdollisuus lausun-
non antamiseen. 
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3. ALUEVARAUS- JA KOHDEMERKINNÄT 
 

 
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista  
suunnittelua edellyttävät asumiseen ja 
muille taajamatoiminnoille, kuten kes-
kustatoiminnoille, palveluille ja teolli-
suudelle rakentamisalueita, pääväyliä 
pienempiä liikenneväyläalueita, virkis-
tys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.  
 
 

Suunnittelumääräys 
 
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen 
eheyttämiseen ja täydentämiseen haja-
naisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. 
Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö 
on sopeutettava suunnittelulla ympäris-
töönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman 
omaleimaisuutta.  
 
Täydennysrakentamista ja muuta aluei-
den käyttöä suunniteltaessa on otettava 
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja 
maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- 
ja virkistysverkko. 
 
Alueilla on turvattava yleisten ranta-
alueiden varaaminen maisemarakenteelli-
sesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan 
kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana 
alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverk-
koa.  
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
voidaan palveluverkon tarpeiden perus-
teella taajamatoimintojen alueelle osoit-
taa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä 
silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merki-
tykseltään paikallisia, yhdyskuntarakenne 
tukee kaupan saavutettavuutta ja haitalli-
set vaikutukset voidaan välttää.  
 
Taajamatoimintojen alue ei ole ensisijai-
sesti tarkoitettu tilaa vaativan kaupan 
suuryksikköjen sijoittumisalueeksi.   
 
Kaupan suuryksiköiden mitoitus tulee yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
määritellä paikallisen ostovoiman pohjalta 
ja yksiköiden toteutumisen ajoitus tulee 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa si-
toa muun taajamarakenteen ja liikenne-
järjestelmien toteutukseen. 
 
 

 
 

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan palveluvarustuk-
seltaan kaupunkitasoisten ja vastaavien 
seudullisten keskusten ydinalueet, joi-
hin sijoittuu keskustahakuisten palvelu, 
hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen 
alueita niihin liittyvine liikennealueineen 
ja puistoineen. 
 

Suunnittelumääräys 
 
Keskustatoimintojen alueen yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa on kiinnitet-
tävä huomiota alueen arkkitehtuuriin, 
ympäristökuvaan, ominaispiirteisiin, viih-
tyisyyteen ja toimivuuteen, jalankulku-, 
huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen 
tarkoituksenmukaisuuteen sekä häiriöt-
tömyyteen. Aluetta suunniteltaessa on 
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Merkinnän osoittamalle alueelle voi-
daan sijoittaa merkitykseltään seudulli-
sia vähittäiskaupan suuryksiköitä. 

varauduttava riittävään palvelu- ja liiketi-
latarjontaan. 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on otettava huomioon kulttuuriympäris-
tön ominaispiirteiden vaaliminen ja tur-
vattava merkittävien luonto-, maisema- 
ja kulttuuriarvojen säilyminen myös 
eheyttävän suunnittelun yhteydessä. 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
vähittäiskaupan suuryksiköt tulee suunni-
tella siten, että ne arkkitehtuuriltaan ja 
sijoitukseltaan sopeutuvat ympäristöön ja 
mitoitukseltaan täydentävät keskustan 
palvelutarjontaa.  
 
 

-1 
 

Merkinnällä osoitetaan maakuntakes-
kuksen ydinalue, johon sijoittuu koko 
maakuntaa palvelevia keskustahakuisia 
kaupan, hallinto-, hyvinvointi- ja vapaa-
ajan palveluja ja asumista. 

Suunnittelumääräys 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee luoda edellytyksiä kansainvälisen, 
kaupallisesti ja kulttuurisesti vetovoimai-
sen ja merkittäviä kulttuurihistoriallisia 
arvokerrostumia kaupunkirakenteessa ko-
rostavan kaupunkikeskuksen edelleen 
kehittämiselle. 
 
 

 
 
 

VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIK-
KÖJEN ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan keskustatoimin-
tojen alueen ulkopuolisia alueita, joille 
voidaan sijoittaa yksi tai useampi mer-
kitykseltään seudullinen suuryksikkö. 
Merkinnällä sallitaan myös erikoistava-
rakaupan yksiköiden (retail park) sijoit-
tuminen alueelle. 
 

Suunnittelumääräys 
 
Vähittäiskaupan suuryksikön mitoitukses-
sa ja tarkemmassa sijoittumissuunnitte-
lussa sekä ajoituksessa on otettava huo-
mioon seudun palvelurakenteen tasapai-
noinen kehittäminen siten, ettei vähittäis-
kaupan suuryksikkö aiheuta palvelutar-
jonnassa alueellisia tai väestöryhmittäisiä 
palvelujen saavutettavuuteen vaikuttavia 
merkittäviä heikennyksiä. 
 

 

PALVELUJEN ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan julkisten ja yksi-
tyisten palvelujen ja hallinnon alueita. 
Alueelle voidaan sijoittaa myös tilaa 
vaativan erikoistavarakaupan yksiköitä. 
 

Suunnittelumääräys 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
voidaan palveluverkon tarpeiden perus-
teella palvelujen alueelle osoittaa uusia 
vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun 
kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään pai-
kallisia, yhdyskuntarakenne tukee kaupan 
saavutettavuutta ja haitalliset vaikutukset 
voidaan välttää. Kaupan mitoitus tulee 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
määritellä paikallisen ostovoiman pohjalta 
ja yksiköiden toteutumisen ajoitus tulee 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa si-
toa muun taajamarakenteen ja liikenne-
järjestelmien toteuttamiseen.  
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TYÖPAIKKA-ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät ja 
monipuoliset työpaikka-alueet, joille voi 
sijoittua sekä toimisto- ja palvelutyö-
paikkoja että ympäristöhäiriötä aiheut-
tamatonta teollisuus- ja varastotoimin-
taa. Alueelle voidaan sijoittaa myös ti-
laa vaativaa erikoistavarakauppaa.  
 

Suunnittelumääräys 
 
Alueelle voidaan pääkäyttötarkoitusta 
muuttamatta suunnitella myös asumista. 
Alueelle ei saa suunnitella sellaisia työ-
paikkatoimintoja, joiden haitalliset ympä-
ristövaikutukset läheisille alueille ja asu-
tukselle voivat olla merkittäviä. 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
voidaan palveluverkon tarpeiden perus-
teella työpaikka-alueelle osoittaa uusia 
vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun 
kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään pai-
kallisia, yhdyskuntarakenne tukee kaupan 
saavutettavuutta ja haitalliset vaikutukset 
voidaan välttää. Kaupan mitoitus tulee 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
määritellä paikallisen ostovoiman pohjalta 
ja yksiköiden toteutumisen ajoitus tulee 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa si-
toa muun taajamarakenteen ja liikenne-
järjestelmien toteuttamiseen.  
 
 

 

TERMINAALITOIMINTOJEN ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät ter-
minaalitoimintojen alueet. 
 

Suunnittelumääräys 
 
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota liikenteellisten olosuhtei-
den järjestämiseen sekä huolehtia, että 
liikenteestä, varastoinnista tai muusta 
toiminnasta ei aiheudu viereisten aluei-
den ympäristölle, pohjavesialueille eikä 
asutukselle merkittäviä haitallisia vaiku-
tuksia. 
 

-1 Merkinnällä osoitetaan Kokemäen Pei-
pohjan rautatieverkon merkittävä puu-
tavaran kuormauspaikka.  
 

-2 Merkinnällä osoitetaan Porin Riihikedon 
rautatieverkon merkittävä puutavaran 
kuormauspaikka. 

Suunnittelumääräys 
 
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota liikenteellisten olosuhtei-
den järjestämiseen sekä huolehtia, että 
liikenteestä, varastoinnista tai muusta 
toiminnasta ei aiheudu viereisten aluei-
den ympäristölle, pohjavesialueille eikä 
asutukselle merkittäviä haitallisia vaiku-
tuksia. 
 
Kehittämissuositus 
 
Porin Riihikedon rautatieverkon kuor-
mauspaikan maankäytön kehittämistar-
peet tulisi tutkia ja kuormauspaikan 
mahdollista uutta sijaintia tulisi tarkastel-
la seudullisesti. 
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MAA-AINESTEN OTTOALUE  
 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät 
maa-ainesten ottoalueet. 

 
 

-5 Merkinnällä EO5 osoitetaan merkittäviä 
turvetuotannossa olevia tai turpeenot-
toon soveltuvia alueita, joilla ottamisen 
edellytykset soiden luonnonarvojen säi-
lymisen ja muun käytön kannalta on 
selvitetty. Turpeenoton laajuus ja si-
jainti alueella määräytyy tuotanto-
aluekohtaisen suunnittelun perusteella.  

 

Suunnittelumääräys  
 
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huo-
mioitava luonnonsuojelulain 65 ja 66 
§:ien säädökset. 

Turvetuotantoalueiden käyttöönoton 
suunnittelussa, ajoittamisessa ja jälkikäy-
tössä on otettava huomioon valuma-
alueen turvetuotantoalueiden yhteisvai-
kutus vesistöihin ja valuma-alueiden ko-
konaiskuormitus ja arkeologisen kulttuu-
riperinnön selvitystarve. Tarpeen vaaties-
sa samanaikaisesti käytössä olevien alu-
eiden määrää on rajoitettava niin, että 
vesien tilaa koskevat tavoitteet voidaan 
saavuttaa.  
 
 

-6 Merkinnällä EO6 osoitetaan merkittäviä 
turpeenottoon soveltuvia alueita, joilla 
ottamisen edellytykset soiden luonnon-
arvojen säilymisen ja muun käytön 
kannalta on selvitetty. Turpeenoton 
laajuus ja sijainti alueella määräytyy 
tuotantoaluekohtaisen suunnittelun ja 
käyttöönoton ajoituksen perusteella. 

Suunnittelumääräys  
 
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huo-
mioitava luonnonsuojelulain 65 ja 66 
§:ien säädökset. 
 
Turvetuotantoalueiden käyttöönoton 
suunnittelussa, ajoittamisessa ja jälkikäy-
tössä on otettava huomioon valuma-
alueen turvetuotantoalueiden yhteisvai-
kutus vesistöihin ja valuma-alueiden ko-
konaiskuormitus ja arkeologisen kulttuu-
riperinnön selvitystarve. Tarpeen vaaties-
sa samanaikaisesti käytössä olevien alu-
eiden määrää on rajoitettava niin, että 
vesien tilaa koskevat tavoitteet voidaan 
saavuttaa. Alueen käyttöönotossa on 
otettava huomioon tuotannon ajoittami-
nen suhteessa Satakunnan vaihemaakun-
takaavassa 1 osoitettuun tuulivoimaloi-
den alueeseen (tv1). 



Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 8 Satakuntaliitto 
 

 

 
4. VIIVA- JA MUUT MERKINNÄT 
 

 

 

HISTORIALLINEN TIE 
 
Merkinnällä osoitetaan arvokas 
historiallinen tie. 
 

Suunnittelumääräys 
 
Kaikista niistä tien linjaukseen tai muu-
hun muuttamiseen liittyvistä suunnitel-
mista tai toimenpiteistä, jotka koskevat 
asemakaavoittamattomia tien osia, tulee 
varata museoviranomaiselle tilaisuus lau-
sunnon antamiseen. 
  

 

 
 

 
Merkinnällä osoitetaan arvokkaan histo-
riallisen tien valtakunnallisesti merkittä-
viin rakennettuihin kulttuuriympäristöi-
hin sisältyvät osat. 
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5. KOKO VAIHEMAAKUNTAKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET 
 
 
Kauppa 
 
Suunnittelumääräys  
 
Vähittäiskauppojen sijainnin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava 
huomioon tasapainoisen palveluverkon kehittäminen, olemassa olevien keskustatoimintojen alueiden 
kaupalliset palvelut ja niiden toiminta- ja kehitysedellytykset, yhdyskuntarakenteen muu kehitys sekä 
palveluiden saavutettavuus kaikki väestöryhmät huomioiden. 
 
Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota vähittäiskaupan sijoittumiseen ja palveluverkon 
kattavuuteen suhteessa asuin- ja työpaikka-alueisiin ja varmistaa asiointitiheydeltään päivittäisasiointiin 
perustuvan kaupan alueiden kytkeytyneisyys asuin- ja työpaikka-alueisiin erityisesti kevyenliikenteen 
verkostolla ja mahdollisuuksien mukaan myös joukkoliikenteen kulkutavoilla. 
 
Keskustatoimintojen alueiden ja vähittäiskaupan suuryksiköiden alueiden ulkopuolelle sijoittuva kauppa ei 
saa heikentää keskustatoimintojen alueiden kaupan toimintaedellytyksiä ja sitä kautta palveluiden 
seudullista saavutettavuutta. 
 
Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön mitoitus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vai-
kutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perusteella. 
 
Raumalla kaupan hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon Vanhan Rauman maa-
ilmanperintöarvot ja kaupan hankkeiden vaikutukset arvioidaan erityisesti Vanhan Rauman 
palvelutarjonnalle. 
 
Merkitykseltään seudull isen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajat 
 
Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suur-
yksikön koon alaraja on Satakunnassa kaikkien kaupan laatujen osalta 4000 k-m2 lukuun ottamatta seu-
raavia:  
 
• päivittäistavarakaupassa ja erikoiskaupassa alaraja on Porin ja Rauman keskustaajamien alueilla 

5000 k-m2 

 
• tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa alaraja on Porin ja Rauman keskustaajamien alueilla 

10 000 k-m2 sekä Euran, Harjavallan, Huittisten, Kankaanpään, Kokemäen ja Ulvilan 
keskustaajamien alueilla 5000 k-m2 

 
M itoitus 
 
Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolisen merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden 
alueiden ja tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhykkeiden vähittäiskaupan yhteenlasketun kerrosalan 
enimmäismitoitus vuonna 2035 (sisältäen alueen kaiken kaupan kerrosalan): 
 
Porin kaupan alueet (KM, km) ja tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhyke 280 000 k-m2 
Rauman kaupan alueet (KM, km) ja tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhyke 113 000 k-m2 
Huittisten kaupan alueet (KM) ja tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhyke 58 000 k-m2 
Harjavallan tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhyke 10 000 k-m2 
Kankaanpään tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhyke 10 000 k-m2 
 
 
Turvetuotanto 

 
Suunnittelumääräys 
 
Turvetuotannon alueita suunniteltaessa on otettava huomioon valuma-alueen turvetuotantoalueiden yh-
teisvaikutus vesistöihin ja valuma-alueen kokonaiskuormitus sekä alueelle kohdistuvien vesienhoitosuunni-
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telmien ja toimenpideohjelmien tavoitteet. Tarpeen vaatiessa samanaikaisesti käytössä olevien alueiden 
lukumäärää ja pinta-alaa on rajoitettava niin, että vesien tilaa koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa. Li-
säksi turvetuotanto-alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon toiminnan vaikutukset liikentee-
seen, luonnon- ja kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön arvoihin sekä vältettävä näille ai-
heutuvia haitallisia vaikutuksia.  
 
Turpeenottoon soveltuvan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turpeenottoalue on rajattava riit-
tävän etäälle läheisestä vakituisesta ja loma-asutuksesta niin, että vältytään turpeenoton haitallisilta, ihmi-
siin kohdistuvilta melu- ja pölyvaikutuksilta. 
 
 
Aurinkoenergia 
 
Suunnittelumääräys 
 
Suunniteltaessa aurinkoenergian tuotantoalueita tulee alueet ensisijaisesti pyrkiä sijoittamaan olemassa 
olevan yhdyskuntarakenteen ja sähköverkon liityntäpisteiden läheisyyteen. Suunnittelussa on otettava 
huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä 
olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. 
 
Aurinkoenergian tuotantoalueiden suunnittelussa tulee huolehtia, että luonnonarvojen, virkistyksen ja kult-
tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden arvot säilyvät ja merkittävien haital-
listen vaikutusten syntyminen ehkäistään. 
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PIIRTÄMISTEKNISET MERKINNÄT 
 
 

 

 
maakuntakaava-alueen raja 
 

 

 

 
kunnan raja 
 

 

 

 
osa-alueen raja 
 

 

 

 
poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu 
 

 

 
alueeseen tai kohteeseen liittyvä kirjaintunnus 
 

 

 

 
kunnan nimi 
 

 

 

 
kunnan nimi ennen vuotta 2018 
 

 

 
 
 

 

 
kylän nimi 
 
 
ALUE, JONKA KULTTUURIYMPÄRISTÖT ON ESITETTY KARTTATEKNI-
SISTÄ SYISTÄ KAAVAKARTASSA MITTAKAAVASSA 1:20 000 
 
 
 
 
 
 

 
POHJAKARTTAMERKINNÄT 
 

 

 
 

 
asuinalue  
 
 

 
 

 
 

teollisuus- ja palvelualue 
 
 
vesialue  

 
peltoalue 

 
tie 

 
rautatie 
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