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1.  SATAKUNTALIITON JÄSENKUNNILLE JA SIDOSRYHMILLE  

Satakuntaliiton kaavoituskatsauksessa 2021 esitellään Satakuntaliitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vi-

reille tulevat maakunnan alueidenkäytön suunnitelmat ja muut kuntien alueiden käytön suunnitteluun, 

rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavat toimenpiteet maankäyttö- ja raken-

nusasetuksen mukaisesti. Maakunnan alueiden käytön suunnitelmien lisäksi Satakuntaliiton kaavoituskat-

saukseen 2021 on poimittu muita ajankohtaisia hankkeita ja esitelty merkittävimpiä yhteistyöryhmiä.  

Satakuntaliiton alueiden käytön toimialan tehtävät perustuvat Satakuntaliiton perussopimukseen ja 

maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä lakiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakenne-

politiikan toimeenpanosta.  Alueiden käytön keskeisimmät tehtävät ovat maakuntakaavan laatiminen, pi-

täminen ajan tasalla ja kehittäminen, merialuesuunnittelu, ampumarataverkoston kehittämissuunnitel-

man laatiminen, liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja hy-

vän ympäristön turvaamisen edistäminen.  

Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet nousevat yhä voimakkaammin esiin kaikilla aloilla 

kuten myös alueiden käytön suunnittelussa sekä ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavissa 

toimenpiteissä. Satakuntaliiton suunnitelmissa, maakuntakaavojen päivityksessä ja liikennejärjestelmä-

suunnitelmassa on myös edellä mainitut teemat huomioitava aiempaa kattavammin. Satakunta-strategi-

assa ilmastonmuutoksen huomiointi ja vastuullinen toimintatapa on esitetty ohjaavina periaatteina. Sa-

takunnan ilmasto- ja energiastrategia antaa myös suuntaviivoja tuleville suunnitelmille.  

Satakuntaliitto on seurannut tiiviisti maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Hallitusohjelman mukaisesti 

lakiuudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035. Lakiuu-

distus on kesken ja lausuntojen perusteella uudistus vaatii vielä korjauksia ennen lopullista käsittelyä ja 

voimaantuloa. 

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti käynnistää joulukuun 2021 kokouksessa maakuntakaavojen udis-

tamiseen tähtäävän prosessin. Maakuntakaavaa laaditaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisesti. Mikäli lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, muutokset otetaan huomioon lainsäädännön ja 

siirtymäsäännösten mukaisesti. Satakuntaliitossa on valmisteltu maakuntakaavojen uudistamistyötä laki-

sääteisiä maakuntakaavan selvityksiä laatimalla. 

Vuoden 2022 alkupuolella valmistuva Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys toimii myös 

yhtenä maakuntakaavan taustaselvityksenä. Päivitystyössä on pyritty huomioimaan muuttunut toimin-

taympäristö, maakunnan ja kuntien nykyisiä kehittämistarpeita ja -tavoitteita sekä keväällä 2021 valmis-

tuneen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksia. Satakunnan liikennejärjestelmäsuun-

nitelma on laadittu vuorovaikutuksessa alueen kuntien, valtion liikenneviranomaisten ja sidosryhmien 

kanssa.  

 

SATAKUNTALIITTO 

Asko Aro-Heinilä    Susanna Roslöf 
maakuntajohtaja   alueiden käytön johtaja 
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2. ALUESUUNNITTELUA SATAKUNNAN HYVÄKSI  

2.1. Maakuntakaava on osa suunnittelujärjestelmää 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa aluei-

denkäytön suunnittelujärjestelmässä valtioneu-

voston hyväksymät valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet tukevat ja edistävät lain yleisten 

tavoitteiden ja alueidenkäytön suunnittelun ta-

voitteiden saavuttamista sekä edistävät kansain-

välisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöön-

panoa ja valtakunnallisten hankkeiden edellytyk-

siä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava 

huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä 

maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituk-

sessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakun-

nan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakun-

takaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan 

tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaavan 

tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakun-

nalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymyk-

set. Kunnan laatimassa yleiskaavassa maakunta-

kaava on otettava huomioon.  

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntaraken-

teen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen 

sekä toimintojen yhteensovittaminen. Asema-

kaavalla ohjataan rakentamista ja muuta maan-

käyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja 

maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, ole-

massa olevan rakennuskannan käytön edistämi-

sen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttä-

mällä tavalla. Asemakaavaa laadittaessa on maa-

kuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otet-

tava huomioon. 

 

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä. 
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2.2. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

päämääränä on hillitä yhdyskuntien ja liikenteen 

päästöjä, turvata luonnon monimuotoisuutta ja 

kulttuuriympäristön arvoja ja parantaa elinkeino-

jen uudistumismahdollisuuksia. Tavoitteilla täh-

dätään myös ilmastonmuutoksen seurauksiin so-

peutumiseen ja sään ääri-ilmiöihin varautumi-

seen. 

Valtioneuvosto on tehnyt 14.12.2017 päätöksen 

uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteista. Päätös korvaa valtioneuvoston 

30.11.2000 tekemän ja 13.11.2008 tarkistaman 

päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteista. Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. 

 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2018 on ryhmitelty seuraavasti: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

2.3. Maakuntakaavalla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle  

Maakuntakaavan laadinnan tavoitteena on 

maankäyttö- ja rakennuslain yleisen tavoitteen 

(MRL 1 §) mukaisesti järjestää alueiden käyttö ja 

rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hy-

välle elinympäristölle sekä edistetään ekologi-

sesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata 

osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 

suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asian-

tuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedotta-

minen käsiteltävinä olevissa asioissa.  

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja 

yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan 

maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia 

alueita. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 26 §) 

mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia maa-

kuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan 

suunnittelusta. Maakuntakaava voidaan laatia 

myös vaiheittain tai osa-alueittain. 

Satakunnassa maakuntakaavan laatimisesta huo-

lehtii Satakuntaliitto, joka on 16 kunnan lakisää-

teinen kuntayhtymä. Maankäyttö- ja rakennus-

lain (MRL 31 §) mukaisesti maakuntakaavan hy-

väksyy Satakuntaliiton maakuntavaltuusto. Maa-

kuntavaltuuston päätöksestä tehdyt mahdolliset 

valitukset käsitellään Turun hallinto-oikeudessa ja 

edelleen korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
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Aluesuunnittelulla on pitkä historia Satakunnassa  

Suomalaisen seutusuunnittelun katsotaan alka-

neen Satakunnassa 1940-luvun alussa, kun Alvar 

Aaltoa pyydettiin laatimaan 'Kokemäenjoenlaak-

son aluesuunnitelma'. Kokemäenjokilaaksossa 

1930-luvun lopulla alkanut voimakas kaupungis-

tumiskehitys sai kunnat ja teollisuuden ajamaan 

aluesuunnittelua, jonka avulla voitaisiin kehittää 

liikenneolosuhteita ja taloudellisia mahdollisuuk-

sia. Porin kauppakamari käsitteli aluesuunnitte-

lua koskevaa aloitetta kokouksessaan lokakuun 

14. päivänä 1940. Aluesuunnitelman pääkomite-

aan nimettiin Porin kaupungin, Porin maalaiskun-

nan, Noormarkun, Kullaan, Ulvilan, Nakkilan, Har-

javallan ja Kokemäen kuntien edustajat. Porissa 

maaliskuun 27. päivänä 1941 pidetyssä pääkomi-

tean perustavassa kokouksessa päätettiin hank-

keen rahoittamisesta ja yleisestä organisoinnista.    

Kokemäenjoenlaakson aluesuunnitelma valmis-

tui vuonna 1942. Suunnitelmaan kuului pääkartta 

ja 27-sivuinen selostus, jossa käsiteltiin suunnitte-

lun lähtökohtia ja organisointia. Suunnitelma si-

sälsi kiinnostavia kehitysvisioita sekä yhdyskun-

tien ja liikennejärjestelmien suunnittelustrategi-

oita. Työ koski rautatiekysymyksiä, tiekysymyksiä, 

tuotantoelämän järjestelyjä, asuntoryhmityksiä, 

koulukysymyksiä, urheilu-, vapaa-aika- ja retkeily-

alueita. Alvar Aallon esittämä näkemys on muo-

dostanut perustan monille nykypäiväänkin ulot-

tuville suunnitelmille.  

Aallon työ tuli suunnittelun kuluessa tunnetuksi 

myös muualla maassa ja valtionhallinnossa. Ilman 

kuntien myöntämiä varoja ja yhteistyötä 

aluesuunnitelma ei kuitenkaan olisi valmistunut. 

Kokemäenjoenlaakson kuntien yhteistyö oli silloi-

sen Suomen suunnittelukulttuurissa uutta. Yh-

teistyön innoittamina Satakunnan muutkin seu-

dut kiinnostuivat yhteistoimin toteutettavasta 

aluesuunnittelusta.   

Seutukaavoituksen virallinen organisoituminen 

alkoi Suomessa rakennuslain säätämisen jälkeen 

vuonna 1957. Aluksi kuitenkin jatkettiin vapaaeh-

toista kuntainliittotoimintaa. Vuonna 1963 sisä-

asianministeriö antoi seutukaavamääräyksen, 

jonka toteuttaminen edellytti lakisääteisen kun-

tainliiton perustamista. Tämän jälkeen käynnis-

tettiin koko Satakunnan talousaluetta koskevan 

seutukaavaliiton perustamisen valmistelut neu-

votteluineen ja hallintotoimineen. Välivaihe päät-

tyi Satakunnan seutukaavamääräykseen, jonka si-

säasianministeriö antoi 14. maaliskuuta 1967. 

Tällöin aloitti toimintansa Satakunnan seutukaa-

valiitto, jonka lakisääteinen tehtävä oli seutukaa-

voitus. 

Aluesuunnittelujärjestelmä on vuosien kuluessa 

kehittynyt yhä monipuolisempaan suuntaan. Eri 

aikakausina on pyritty vastaamaan yhteiskunnan 

kehityksen tarpeisiin. Varsinkin 1990-luvulla alue-

hallintoa ja suunnittelujärjestelmiä uudistettiin 

voimakkaasti. Satakunnassa valmistauduttiin tu-

leviin muutoksiin etuajassa, kun Satakunnan Seu-

tukaavaliitto ja Satakunnan Maakuntaliitto yhdis-

tyivät vuonna 1991 Satakuntaliitoksi. Yhteistyön 

rooli on uudistusten myötä korostunut. 
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Alvar Aallon Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelma valmistui vuonna 1942  
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2.4. Satakunnan maakuntakaava  

Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakun-

nan maakuntakaavan. Samalla ympäristöministe-

riö vahvisti maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 1 

momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien 

Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutu-

kaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voi-

massa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoa-

misen. Satakunnan maakuntakaava on saanut 

lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 

päätöksellä 13.3.2013.  

Satakunnan maakuntakaavasta on kumottu Sata-

kuntaliiton maakuntavaltuuston 17.5.2019 teke-

mällä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 hy-

väksymiseen liittyvällä päätöksellä taajamatoi-

mintojen alueen (A), keskustatoimintojen alueen 

(C), vähittäiskaupan suuryksikköjen alueen (KM, 

km), palvelujen alueen (P), työpaikka-alueen (TP), 

valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

(vma) sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

merkittävien kulttuuriympäristöjen (kh1, kh2, kh) 

kaavamerkinnät ja -määräykset. 

 

Satakunnan maakuntakaavan mittakaava  

Maakuntakaava on luonteeltaan yleispiirteinen 

ylikunnallinen alueiden käytön suunnitelma. 

Maakuntakaavassa osoitetaan aluevarauksia vain 

siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyt-

töä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallis-

ten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin 

yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovitta-

miseksi on tarpeen. Satakunnan maakuntakaava 

on laadittu ja vahvistettu mittakaavassa 1:100 

000.  

Maakuntakuntakaavan yleispiirteisyyden takia 

kaavakartassa ei käytetä kiinteistörajoja eikä se-

lostukseen liity maanomistajaluetteloa. Yleispiir-

teisyyden takia maakuntakaavakartan tulkin-

nassa sen mittakaavaa ei ole perusteltua muut-

taa, vaan se tulee esittää kaikissa asiakirjoissa vi-

rallisesti vahvistetussa mittakaavassa eli 1:100 

000.

 

Satakunnan maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen  

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n nojalla maa-

kuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutetta-

essa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttä-

essä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön jär-

jestämiseksi. Lisäksi viranomaisten on suunnitel-

lessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä 

ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava 

maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään 

maakuntakaavan toteuttamista ja katsottava, 

ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteutta-

mista.   

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 2 §:n mukaan 

maakunnan liiton tulee huolehtia maakunnan 

suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön, 

alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympä-

ristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan 

ja kehityksen seurannasta alueellaan.

 

Satakunnan maakuntakaavan asiakirjat  

Vahvistetun ja lainvoimaisen Satakunnan maa-

kuntakaavan asiakirjat ovat ladattavissa Satakun-

taliiton verkkosivuilla pdf-muodossa.  

Satakunnan maakuntakaavan painettuja asiakir-

joja tai kaavakarttaa paikkatietomuodossa voi tie-

dustella Satakuntaliiton virastosta. 



Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2021 

7 

 
Ote Satakunnan maakuntakaavan kaavakartasta  

 

2.5. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 valmis-

telu aloitettiin vuonna 2010 Mannertuulialueet 

Satakunnassa -selvityksellä. Selvityksessä ana-

lysoitiin niitä alueita, jotka parhaiten soveltu-

vat tuulivoimatuotantoon laajoina, keskitet-

tyinä kohteina. Varsinainen kaavaprosessi 

käynnistyi vuoden 2011 keväällä. Kaavan val-

mistelussa oli mukana kuntien yhdyshenki-

löistä sekä eri alojen asiantuntijoista koostuva 

yhteistyöryhmä.  

Teoreettisen laskennan mukaan Satakunnan 

vaihemaakuntakaavalla 1 mahdollistetaan 3,10 

TWh sähköntuotanto. Kaikkiaan vaihemaakun-

takaavassa osoitetaan 17 maakunnallisesti 

merkittävää tuulivoimatuotannon aluetta. 

Maakunnallisesti merkittäviksi alueiksi luetaan 

pääsääntöisesti yli 8-10 voimalayksikön alueet. 

Teoreettisen arvion mukaan alueille mahtuisi 

yli 300 tuulivoimalayksikköä. Satakunnan 

tuulivoimatuotantoa käsittelevä vaihemaakun-

takaava mahdollistaa tuulivoimatuotannon 

keskittämisen ja maakunnallisesti merkittävien 

alueiden suunnittelun.  

Satakunnan maakuntavaltuuston 13.12.2013 

hyväksymä vaihemaakuntakaavan 1 aineisto 

toimitettiin ympäristöministeriön vahvistetta-

vaksi helmikuussa 2014. Ympäristöministeriö 

vahvisti 3.12.2014 Satakunnan vaihemaakun-

takaavan 1. Vahvistamispäätöksen yhteydessä 

ympäristöministeriö hylkäsi kaavasta tehdyt 

viisi valitusta. Vahvistamispäätöksestä tehtiin 

kaksi valitusta edelleen korkeimpaan hallinto-

oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus antoi pää-

töksen, jossa todetaan, ettei ympäristöministe-

riön päätöksen lopputuloksen muuttamiseen 

ole perusteita. Satakunnan vaihemaakunta-

kaava 1 sai lainvoiman 6.5.2016 korkeimman 

hallinto-oikeuden päätöksellä.

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 mittakaava 

Maakuntakaava on luonteeltaan yleispiirteinen 

ylikunnallinen alueiden käytön suunnitelma. 

Maakuntakaavassa osoitetaan aluevarauksia vain 

siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden 

käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakun-

nallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman 

kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen 



Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2021 

8 

sovittamiseksi on tarpeen. Satakunnan vaihemaa-

kuntakaava 1 on laadittu mittakaavassa 1:200 

000.  

Vaihemaakuntakuntakaavan yleispiirteisyyden 

takia kaavakartassa ei käytetä kiinteistörajoja 

eikä selostukseen liity maanomistajaluetteloa. 

Yleispiirteisyydestä johtuen vaihemaakuntakaa-

van kartan tulkinnassa sen mittakaavaa ei ole pe-

rusteltua muuttaa, vaan se tulee esittää kaikissa 

asiakirjoissa virallisesti vahvistetussa mittakaa-

vassa eli 1:200 000. 

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 asiakirjat  

Vahvistetun ja lainvoimaisen Satakunnan vaihe-

maakuntakaavan 1 asiakirjat ovat ladattavissa Sa-

takuntaliiton verkkosivuilla pdf-muodossa.  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 painettuja 

asiakirjoja tai kaavakarttaa paikkatietomuodossa 

voi tiedustella Satakuntaliiton virastosta.  

 

2.6. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2  

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on käsi-

telty uusia teemoja kuten aurinkoenergian tuo-

tantoa ja terminaalialueita, täydennetty maakun-

takaavassa osoitettuja aluevarauksia kuten turve-

tuotannon alueita ja päivitetty kokonaismaakun-

takaavan kulttuuriympäristöjen ja maisema-alu-

eiden merkintöjä sekä kaupan teemaa. 

Satakuntaliiton maakuntahallitus käsitteli Sata-

kunnan vaihemaakuntakaavaa 2 kokouksessaan 

15.4.2019 ja päätti esittää Satakuntaliiton maa-

kuntavaltuustolle Satakunnan vaihemaakunta-

kaavan 2 hyväksymistä ja aineistossa esitettyjen 

Satakunnan maakuntakaavan kaavamerkintöjen 

ja -määräysten kumoamista. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi 17.5.2019 Satakun-

nan vaihemaakuntakaavan 2 ja aineistossa esitet-

tyjen Satakunnan maakuntakaavan kaavamerkin-

töjen ja -määräysten kumoamisen ja päätös sai 

lainvoiman 1.7.2019. Kuulutus Satakunnan vaihe-

maakuntakaavan 2 voimaantulosta julkaistiin Sa-

takuntaliiton ja Satakunnan kuntien sähköisillä il-

moitustauluilla 20.9.2019. 

 

 

Tavoitteena kestävien energiaratkaisujen maakunta  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet 

pohjautuvat valtakunnallisiin alueidenkäyttöta-

voitteisiin, maankäyttö- ja rakennuslain sisältö-

vaatimuksiin sekä kansallisiin ja satakuntalaisiin 

strategioihin ja työssä laadittuihin ja laadittaviin 

selvityksiin sekä kuntien ja sidosryhmien tavoite-

esityksiin. 

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian visiona 

on, että Satakunta on ilmastoystävällinen, kestä-

vien energiaratkaisuiden maakunta. Energian 

tuotantoon painottuvan Satakunnan vaihemaa-

kuntakaavan 2 tavoitteet tukevat ilmasto- ja 

energiastrategian visiota:  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena 

on uusiutuvan energian ja biotalouden kasvu-

mahdollisuuksien edistäminen, muuttuvan kau-

pan mahdollisuuksien tunnistaminen sekä maa-

kunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen 

asukkaat ja luonnonympäristö huomioiden. Ta-

voitteena on kotimaisen energiantuotannon li-

sääminen ja huoltovarmuuden edistäminen. Sa-

takunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelun 

perusperiaatteina ovat hyvän elinympäristön luo-

minen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaali-

sesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistä-

minen. 
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Metsolan luonnonsuojelualuetta Eurassa. Kuva: Esa Hankonen 

Kaavan selvitykset  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnitte-

lua varten on selvitetty turvetuotannon nykytilan 

vesistövaikutukset Satakunnassa. Ehdotusvai-

heessa on tarkasteltu Satakunnan vaihemaakun-

takaavassa 2 osoitettavien uusien turvetuotanto-

alueiden vesistövaikutuksia nykytilanne ja mah-

dolliset tuotannosta poistuneet alueet huomioon 

ottaen.  

Lisäksi Satakuntaliitto teetti selvityksen turvetuo-

tannon tarpeesta Satakunnassa vuoteen 2035 

mennessä. Selvityksen tavoitteena on hahmottaa 

energia‐, kasvu‐ ja ympäristöturpeen tarvetta ja 

turvetuotantoon tarvittavien suoalueiden määrä 

Satakunnassa vuoteen 2035 mennessä.  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 perustieto-

aineistoksi laadittu Bioenergia- ja puuterminaali-

selvitys valmistui keväällä 2015. Selvityksessä pai-

kallistettiin nykyisin käytössä olevia bioperäisen 

materiaalin kokoamis- ja käsittelyterminaaleja 

sekä etsittiin potentiaalisia uusia terminaalialu-

eiksi soveltuvia alueita.  

Satakunnan kaupan palvelurakenteen selvitys 

valmistui toukokuussa 2016. Selvityksen 

tavoitteena on ollut päivittää Satakunnan kaupan 

perusteltu mitoitus ja kaupan palveluverkko vuo-

teen 2035. Kaupan palveluverkkoselvitystä päivi-

tettiin vuoden 2017 kesällä maankäyttö- ja raken-

nuslakiin tulleiden muutosten vuoksi. 

Esiselvitys suuria pinta-aloja vaativien aurin-

koenergian tuotantoalueiden tarkastelusta maa-

kuntatasolla on ollut osa syksyllä 2015 käynnistet-

tyä hanketta Valtakunnallisesti merkittävät yritys-

alueet ja teollisuuden uusiutumisen mahdollista-

minen. Työn tavoitteena on edistää laajojen au-

rinkoenergian tuotantoalueiden sijoittamisen sel-

vittämistä maakuntatasoisessa suunnittelussa. 

Ehdotusvaiheen ratkaisuja varten selvitettiin vai-

hemaakuntakaavassa 2 osoitettujen uusien tur-

vetuotantoalueiden luokkaa 2 olevien soiden suo-

luonnon nykytila, alueella esiintyvät luontotyypit 

sekä suojelullisesti huomionarvoisten kasvilajien 

esiintyminen selvitysalueilla. Mahdollisuuksien 

mukaan maastossa havainnoitiin myös alueen 

muuta lajistoa, jolla voidaan arvioida olevan mer-

kitystä alueen yleisten luontoarvojen kannalta. 

Soiden luontoarvojen kartoituksen perusteella 

voitiin arvioida alueelle suunniteltujen 
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turvetuotannon alueiden vaikutuksia luontotyyp-

peihin ja putkilokasveihin.  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 Natura-arvi-

oinnin tarveharkinnassa on arvioitu kaavan mah-

dollisia vaikutuksia Natura 2000- verkostoon kuu-

luviin alueisiin ja niiden luontoarvioihin. Mikäli 

Natura-arvioinnin tarveharkinnan perusteella 

kaava toteutuessaan ei heikennä Natura 2000-

alueen luonnonarvoja, kaava voidaan hyväksyä il-

man luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamaa yksi-

tyiskohtaista luontotyyppi- ja lajikohtaista selvi-

tystä. 

 
Satalinnan sairaala on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja osa Kokemänjoki-

laakson valtakunnallisesti arvokkaaksi esitettyä maisema-aluetta. Kuva: Niina Uusi-Seppä 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 mittakaava  

Maakuntakaava on luonteeltaan yleispiirteinen 

ylikunnallinen alueiden käytön suunnitelma. 

Maakuntakaavassa osoitetaan aluevarauksia vain 

siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyt-

töä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallis-

ten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin 

yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovitta-

miseksi on tarpeen. Satakunnan vaihemaakunta-

kaava 2 on laadittu mittakaavassa 1:100 000.  

Vaihemaakuntakuntakaavan yleispiirteisyyden 

takia kaavakartassa ei käytetä kiinteistörajoja 

eikä selostukseen liity maanomistajaluetteloa. 

Yleispiirteisyydestä johtuen vaihemaakuntakaa-

van kartan tulkinnassa sen mittakaavaa ei ole pe-

rusteltua muuttaa, vaan se tulee esittää kaikissa  

asiakirjoissa virallisesti vahvistetussa mittakaa-

vassa eli 1:100 000. 

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 asiakirjat  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 lainvoi-

maiset  asiakirjat ovat ladattavissa Satakuntalii-

ton verkkosivuilla pdf-muodossa.  

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 painet-

tuja asiakirjoja tai kaavakarttaa paikkatieto-

muodossa voi tiedustella Satakuntaliiton viras-

tosta.
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Satakunnan maakuntakaava, Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 

on yhdistetty epäviralliseksi kaavayhdistelmäksi. 

2.7. Satakunnan maakuntakaavojen toteutuneisuuden seuranta  

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan 

maakunnan liiton tulee huolehtia maakunnan 

suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön, 

alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ym-

päristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön 

tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan. 

Osana seurantaa on Satakuntaliitossa vuoden 

2021 aikana laadittu digitaalinen sovellus Sata-

kunnan maakuntakaavojen toteutuneisuuden  

seurantaa varten. Sovellus kokoaa yhteen Sata-

kunnan maakuntakaavoihin liittyviä paikka-

tieto- ja tilastoaineistoja sekä maakuntakaavo-

jen toteutuneisuuteen liittyviä selvityksiä ja in-

ventointiaineistoja. 

Sovellus julkaistaan Satakuntaliiton verkkosi-

vuilla vuoden 2022 alussa. 

 

 

 

2.8. Satakunnan maakuntakaavojen uudistaminen  

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 

20.12.2021 käynnistää Satakunnan maakunta-

kaavojen uudistamisen. Maakuntakaavaa laadi-

taan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaisesti. Mikäli lainsäädännössä tapahtuu 

muutoksia, muutokset otetaan huomioon lain-

säädännön ja siirtymäsäännösten mukaisesti.  

Satakuntaliitossa on valmisteltu maakuntakaavo-

jen uudistamistyötä lakisääteisiä maakuntakaa-

van selvityksiä laatimalla. Selvitykset antavat 

myös tärkeää tietoa maakuntakaavan 

toteutuneisuudesta. Ensimmäisten selvitysten 

joukossa on ollut esiselvityksen laatiminen Sata-

kunnan luontoarvojen kartoittamista varten.  

Esiselvityksen mukaisesti ensimmäisessä vai-

heessa laadittiin Satakunnan maakuntakaavassa 

osoitettujen suojelualueiden tilan arviointi ja toi-

sessa vaiheessa keskityttiin Satakunnan viherra-

kenneselvitykseen. Satakunnan maakunnallisesti 

merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäris-

töistä tehdyn esiselvityksen mukaisesti on käyn-

nistetty päivitys- ja täydennysinventointi, jonka 
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hankintamenettely on käynnissä. Myös ympäris-

töministeriön avustuksen turvin laadittava Sata-

kunnan tuulivoimaselvitys on käynnissä. 

Satakuntaliitto on laatinut ampumaratalain mu-

kaisen ampumarataverkoston kehittämissuunni-

telman, jota käytetään myös tausta-aineistona 

maakuntakaavoituksessa alkuvuodesta valmistu-

van Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman 

tavoin. 

Satakunnan maakuntakaavojen uudistamistyö 

käynnistyy vireilletulokuulutuksella alkuvuonna. 

Kaavan aloitusvaiheessa perustetaan kuntien, vi-

ranomaisten ja sidosryhmien edustajista koos-

tuva yhteistyöryhmä, laaditaan osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma ja päätetään kaavan tavoit-

teista. 

Satakunnan maakuntakaavojen uudistamista voi 

seurata Satakuntaliiton verkkosivuilla vireillä ole-

vien maakuntakaavojen sivustolla. 

 

 

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden tilan arviointi  

Satakuntaliitto arvioi Satakunnan maakuntakaa-

vassa osoitettujen luonnonsuojelualueiden (SL) ja 

suojelualueiden (S) tilaa vuonna 2019 valmistu-

neessa selvityksessä. 

Selvitystyö käsitti olemassa olevan aineiston läpi-

käynnin ja maastokäynnit. Maastokäynnit koh-

dennettiin alueisiin, joista ei ollut tuoretta tietoa. 

Suojelualueiden tilan arviointi on osa maakunta-

kaavan toteutumisen seurantaa ja arvioinnissa 

keskityttiin Natura 2000 -verkoston ja suojeluoh-

jelmien ulkopuolisiin alueisiin. Seurantaraportissa 

on kuvattu 122 Satakunnan maakuntakaavassa 

osoitettua luontokohdetta. Selvitys valmistui 

marraskuussa 2019. 

Satakunnan maakunnallista luontoselvitystä kos-

kevaksi yhteistyö- ja vuorovaikutuskanavaksi 

muodostettiin Sataluonto-niminen yhteistyö-

ryhmä, johon on kutsuttu viranomaisten, maa-

kunnallisten sidosryhmien ja kuntien edustajia 

seutukunnittain. Selvitys on luettavissa Satakun-

taliiton verkkosivuilla.       

 
 

Anolan kuusikkoa Nakkilassa. Kuva: Risto Vilen
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Satakunnan viherrakenneselvitys  

Satakunnan viherrakenneselvitys valmistui mar-

raskuussa 2021. Viherrakenteella tarkoitetaan 

erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien 

yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherra-

kenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja lii-

kenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. 

Valmistunut selvitystyö on osa maankäyttö- ja  

rakennuslain velvoittamaa maakunnallista suun-

nittelutyötä ja toimii Satakunnan kokonaismaa-

kuntakaavan laadintaa koskevan suunnittelun 

tausta-aineistona.  

 

Viherrakenteen selvittäminen maakuntatasolla 

on yleispiirteistä ja siinä korostuvat yksittäisten 

lajien sijaan elinympäristöjen väliset yhteydet. 

Mustasaarenkeidasta Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntin rajoilla. Kuva: Esa Hankonen

Satakunnan viherrakenneselvityksessä on määri-

telty olemassa olevan luontotiedon pohjalta Sata-

kunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet sekä eri-

laisten paikkatietoaineistojen ja maastokäyntien 

pohjalta niiden välisiä ekologisia yhteyksiä eli vi-

herkäytäviä. Satakunnan viherrakenne on osa laa-

jempaa kokonaisuutta ja työssä on huomioitu 

myös ylimaakunnalliset yhteydet Varsinais-Suo-

meen, Pirkanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Poh-

janmaalle. Maastotyövaihe oli luonteeltaan yleis-

piirteinen, jossa tarkistettiin tausta-aineistojen 

perusteella tuotettujen mahdollisten ekologisten 

yhteyksien ja luonnon ydinalueiden luonnetta ja 

laatua.  

Satakunnan viherrakennetta koskevaa selvitys-

työtä ohjasi erillinen Satakuntaliiton 

alueidenkäytön edustajista ja Varsinais-Suomen 

ELY:n edustajasta koostuva ohjausryhmä. Sidos-

ryhmäyhteistyö on ollut tärkeä osa selvityksen 

laadintaa ja selvityksen laadinnan etenemistä on 

esitelty Satakunnan luontoselvitystyön (Sata-

luonto) ja Satakunnan aluesuunnittelun yhteis-

työryhmissä (Sata-alsu). Lisäksi kyseisten ryhmien 

edustajilla oli mahdollisuus kommentoida raport-

tiluonnosta. 

Satakuntaliitto hyödyntää koko maakunnan kat-

tavaa viherrakenneselvitystä Satakunnan maa-

kuntakaavojen uudistamistyössä yhtenä suunnit-

telun tausta-aineistona. Satakunnan viherraken-

neselvitys on luettavissa Satakuntaliiton verkkosi-

vuilta.  

https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/vireilla-olevat-maakuntakaavat/selvitykset/
https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/vireilla-olevat-maakuntakaavat/selvitykset/
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Karttaote Satakunnan viherrakenneselvityksessä esitetyistä luonnon ydinalueista ja viherkäytävistä (Ahl-

man Group Oy 2021)
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Esiselvitys maakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä  

Kulttuuriympäristöt ovat tärkeitä alueellista oma-

leimaisuutta, identiteettiä ja viihtyvyyttä luovia 

tekijöitä. Maakunnallisesti merkittävällä rakenne-

tulla kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan asiantun-

tijaviranomaisten määrittelemää, maakunnan 

ominaisluonnetta ja erityispiirteitä ilmentävää ra-

kennettua kulttuuriympäristöä. 

Satakunnan kulttuurihistorialliset ja rakennustai-

teelliset kohteet on inventoitu ensimmäisen ker-

ran vuosina 1967–68 (Elias Härö, Pekka Kärki) ja 

vuosina 1978 - 79 tehtiin ensimmäinen täyden-

nysinventointi (Lauri Putkonen, Hannu Luoto-

nen). Vuosina 1987–90 Lauri Putkonen teki Sata-

kunnan rakennusperinne -selvityksen, jota päivi-

tettiin vuosina 2004 - 2005 Satakunnan maakun-

takaavaa varten. 

Rauma-Repolan entiset asuinalueet ovat maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Kuva: Niina 

Uusi-Seppä 

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 

kulttuuriympäristöjen 1993 inventointi korvattiin 

sen vuonna 2009 valmistuneella Museoviraston 

toteuttamalla tarkistuksella valtioneuvoston pää-

töksellä 22.12.2009 (RKY 2009). Satakunnan vai-

hemaankuntakaavassa 2 osoitetut valtakunnalli-

sesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

perustuvat näihin inventointeihin. Satakunnan 

vaihemaakuntakaavaa 2 valmisteltaessa päätet-

tiin, että osa vuoden 1993 valtakunnallisesti mer-

kittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä 

(RKY 1993) ovat edelleen maakunnallisesti mer-

kittäviä. 

Eri aikoina tehdyistä maakunnallisista ja valtakun-

nallisista inventoinneista johtuen alueiden ra-

jauksissa on jonkin verran päällekkäisyyksiä, 

minkä vuoksi rajaukset kaipaavat tarkennusta. 

Kulttuuriympäristöissä on myös tapahtunut viime 

vuosikymmeninä paljon muutoksia, jotka ovat 

saattaneet vaikuttaa kohteiden arvoihin ja kohde-

kuvaukset ovat joiltain osin vanhentuneet. Kult-

tuuriympäristöön tulee koko ajan uusia ajallisia 

kerroksia ja sotien jälkeisten vuosikymmenien 

arkkitehtuurin arvot on Satakunnassa tunnistettu 

vielä melko puutteellisesti. 

Tammikuussa 2021 valmistuneessa esiselvitysra-

portissa on käyty läpi edellisen kulttuuriympäris-

töselvityksen vanhentuneita tietoja sekä kiinni-

tetty huomiota puutteisiin erityisesti sotien jäl-

keisen modernin rakennusperinnön osalta.  Li-

säksi esiselvityksen aikana on laadittu alustava 

työsuunnitelma uutta inventointia varten.
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Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys-  ja täydennysinventoinnin 
valmistelutoimet 

Esiselvityksen pohjalta 2021 loppuvuonna on Sa-

takuntaliiton maakuntahallitus päättänyt käyn-

nistää maakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä koskevan päivitys- ja täyden-

nysinventoinnin kilpailutuksen. Inventointiaineis-

ton ajan tasalle saattamisella on tarkoituksena 

antaa alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin 

kattava kuva Satakunnan rakennetun ympäristön 

historiallisesta kehityksestä ja ominaispiirteistä. 

Yksittäisten kohteiden sijaan pyritään löytämään 

selvästi maakunnallisesti merkittävät rakennetun 

ympäristön alueet, jotka koostuvat useammasta 

kohteesta.  

 

Keväällä 2022 aloitettavan työn tavoitteena on 

toteuttaa aineiston tarkistus mahdollisimman 

kattavasti samalla kertaa, jotta arvottaminen olisi 

yhteismitallista koko maakunnan alueella. Alusta-

van arvion mukaan 2023 kevääseen mennessä 

loppuun saatettavan inventointityön tuloksia käy-

tetään tausta-aineistona Satakunnan maakunta-

kaavojen uudistamistyössä. 

Inventointihankkeen muodossa toteutettu maa-

kunnallinen kulttuuriympäristöselvitys loppura-

portteineen kohdistaa huomion rakennusperin-

nön edustamiin merkittäviin arvoihin maakunnan 

vahvuuksina ja vetovoimatekijöinä sekä palvelee 

myös kuntia yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-

sessa.  

Porin entisen puuvillatehtaan rakennukset edustavat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-

riympäristöä. Kokemäenjoen pohjoisranta Puuvillan kohdalla on osa Porin kansallista kaupunkipuistoa. 

Kuva: Tomi Glad 

 

Satakunnan tuulivoimaselvitys  

Satakuntaliitossa käynnistettiin vuonna 2021 tuu-

livoimaselvitys, jossa Satakunnan vaihemaakun-

takaavassa 1 osoitettujen maakunnallisesti 

merkittävien tuulivoimaloiden alueiden toteutu-

neisuus ja päivitystarve arvioidaan ja Saaristome-

ren ja Selkämeren eteläosan 
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merialuesuunnitelman 2030 valmistelussa Sata-

kunnan merialueella esiin nousseiden merituuli-

voimalle potentiaalisille alueille tehdään tuulivoi-

maselvitys.  

Lähtökohtana ovat uuden teknologian tuulivoi-

malat, jotka ovat aiempaa tehokkaampia ja kor-

keampia. Tavoitteena on, että selvitys antaa 

riittävästi tietoa vuonna 2021 käynnistyvän maa-

kuntakaavan päivityksen pohjaksi. 

Ympäristöministeriö on myöntänyt Satakuntalii-

ton hakemuksesta selvitystyötä varten valtion-

avustusta, joka on suunnattu tuulivoimarakenta-

misen edistämiseen. 

Näkymä Reposaaressa sijaitsevan Siikarannan kallioilta Selkämerelle Porissa. Kuva: Anne Savola 

 

2.9. Satakuntastrategia   

Satakunta-strategian päätavoitteena on maakun-

nan kilpailukyvyn ja elinvoiman sekä satakunta-

laisten hyvinvoinnin vahvistaminen. Satakunta-

strategian toteuttamisella tavoitellaan strategian 

tulevaisuuskuvien mukaista tahtotilaa, jonka mu-

kaan Satakunta on vuonna 2050 elinvoimainen, 

energinen ja uudistuva maakunta, hyvinvoiva ja 

vetovoimainen maakunta sekä vastuullinen ja 

osaava maakunta. Satakunta-strategia muodos-

tuu vuoteen 2050 tähtäävästä pitkän aikavälin 

maakuntasuunnitelmasta, joka kuvaa tulevaisuu-

den tahtotilaa, sekä lähivuosien kehitystarpeita 

määrittelevästä maakuntaohjelmasta 2022– 

 

2025. Maakuntaohjelmaan kytkeytyy myös EU:n 

edellyttämä Satakunnan älykkään erikoistumisen 

strategia, jonka tavoitteena on edistää innovaa-

tiotoimintaa. Satakunnan pitkän aikavälin maa-

kuntasuunnitelma antaa suuntaviivat sekä maa-

kuntaohjelman että maakuntakaavan laadinnalle. 

Satakunta-strategian laadinnan yhteydessä on to-

teutettu SOVA-lain 2 §:n mukainen vaikutusten 

arviointi (liite 1: Satakunnan maakuntaohjelman 

ympäristöselostus). 

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi Sa-

takuntastrategian kokouksessaan 10.12.2021. 
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2.10. Merialuesuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 1.10.2016 voimaan 

tulleen muutoksen myötä, niiden maakuntien liit-

tojen, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä, tehtä-

väksi on tullut merialuesuunnittelu maakunnan 

aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Suomen meri-

alueille laaditaan yhteensä kolme suunnitelmaa, 

ja Ahvenanmaa laatii lisäksi oman suunnitel-

mansa. Satakuntaliitto laatii yhdessä Varsinais-

Suomen liiton kanssa Saaristomeren ja Selkäme-

ren eteläosan merialuesuunnitelman.  

Vaikka merialuesuunnittelusta säädetään maan-

käyttö- ja rakennuslaissa, merialuesuunnitelma ei 

ole osa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. 

Merialuesuunnitelma on yleispiirteinen ja strate-

ginen suunnitelma, joka tukee maakuntakaavoi-

tusta ja maakuntastrategiaa. 

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää 

merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehi-

tystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kes-

tävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan 

saavuttamista.  

Merialuesuunnitteluyhteistyötä koordinoi ranni-

kon maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön 

muodostama koordinaatioryhmä ja yhteistyötä 

varten on perustettu rannikkoliittojen yhteinen 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittama 

koordinaatiohanke, joka päättyy vuoden 2021 lo-

pussa.  

Merialuesuunnittelun kansainvälisestä yhteis-

työstä vastaa ympäristöministeriö, joka myös vas-

taa merialuesuunnittelun yleisestä ohjaamisesta 

ja kehittämisestä. Useat hankkeet ovat valmistel-

leet ja tukeneet merialuesuunnittelua, esimer-

kiksi  

PanBalticScope (http://www.panbalticscope.eu/)  

SmartSea (http://smartsea.fmi.fi/).  

Vuonna 2022 on alkamassa uusi Itämeren ja Poh-

janmeren alueen yhteishanke (eMSP NBSR, Emer-

ging ecosystem-based Maritime Spatial Planning 

topics in North and Baltic Seas Region). Hank-

keessa keskitytään ensimmäisten merialuesuun-

nitelmien monitorointiin ja evaluointiin.  

Näkymä Munakarin kalamajasta. Kuva: Daniel Nagy  

  

http://www.panbalticscope.eu/
http://smartsea.fmi.fi/
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Merialuesuunnittelusta ja merialuesuunnitel-

masta voi lukea lisää verkkosivuilla www.me-

ruialuesuunnittelu.fi ja www.merialuesuunni-

telma.fi. Näille sivuille on koottu kuvaus  

suunnitteluprosessista, taustaraportteja ja mate-

riaalia, jota on käytetty suunnittelussa, skenaario- 

ja visiovaiheiden aineistot sekä itse suunnitelma.  

 

Merialuesuunnittelu Suomessa.   

 

Suomen merialuesuunnitelma 2030 on kokonai-

suudessaan digitaalisena esillä verkkosivuilla 

www.merialuesuunnitelma.fi ja suunnitelmaa 

varten on rakennettu karttapalvelu, jossa voi tar-

kastella suunnitelmaa yhdessä monien tausta-ai-

neistojen kanssa.  

 

 

Merialuesuunnitelmaehdotus hyväksyttiin vuo-

den 2020 marras-joulukuussa kaikissa rannikon 

maakuntaliittojen valtuustoissa.  Ympäristöminis-

teriö toimitti merialuesuunnitelman Euroopan 

komissiolle 31.3.2021 mennessä.

 

 

 

 

http://www.meruialuesuunnittelu.fi/
http://www.meruialuesuunnittelu.fi/
http://www.merialuesuunnitelma.fi/
http://www.merialuesuunnitelma.fi/
http://www.merialuesuunnitelma.fi/
https://mspfinland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b2c74caab27f42abb2f3e169672df64b&extent=&theme=light&zoom=false&scale=false&disable_scroll=false&basemap_gallery=false&basemap_toggle=false&basemaps=false&description=false
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Näkymää Selkämerelle. Kuva: Anne Savola 

 

PanBaltic Scope -hanke  

Satakuntaliitto osallistui vuosina 2018-2019 Eu-

roopan meri- ja kalatalousrahaston (EASME/ 

EMFF/ 2016/1.2.1.6.) rahoittamaan PanBaltic 

Scope-hankkeeseen. Hankkeen vetäjänä oli Ruot-

sin merialuesuunnittelun vastuuvirasto, Swedish 

Agency for Marine and Water Management ja 

hankekumppaneita olivat kaikki Itämeren maat 

Liettuaa lukuun ottamatta. Satakuntaliitto hanke-

kumppanina osallistui aktiivisesti Itämeren mai-

den merialuesuunnittelijoiden välisen yhteistyö-

verkoston rakentamiseen ja tiedon vaihtoon, ja 

erityisesti yhteistyön kehittämiseen Ruotsin ja 

Ahvenanmaan kanssa. Merialuesuunnittelijat 

Varsinais-Suomen liitosta ja Pohjanmaan liitosta 

osallistuvat yhteistyöverkostojen toimintaan. 

PanBaltic Scope -hankkeen keskeisenä tavoit-

teena on ollut meren hyvän tilan saavuttaminen 

ja sinisen kasvun tukeminen. Erityistä huomiota 

on osoitettu yhteistyöverkoston rakentamiseen 

kalastuksen ja kalankasvatuksen sidosryhmien 

kanssa. Hankkeen tulokset hyödynnettiin Saaris-

tomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualu-

een merialuesuunnittelussa, sekä merialuesuun-

nittelun koordinaatioryhmän toiminnan kautta 

myös muiden suunnittelualueiden työskente-

lyssä. Kansainvälinen suunnitteluyhteistyö on tu-

kenut rajat ylittävää suunnittelua erityisesti kalas-

tukseen ja merituulivoimaan liittyen. 
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3. SATAKUNTALIITOLTA PYYDETTÄVÄT KAAVALAUSUNNOT  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 32 §) mukai-

sesti maakuntakaava on ohjeena muutettaessa 

yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä 

muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestä-

miseksi. 

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden 

käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään 

niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava 

huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteut-

tamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeu-

teta kaavan toteuttamista. 

Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleis-

kaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muu-

toin kuin kaavojen muuttamista koskevan vaiku-

tuksen osalta. 

 

3.1. Lausuntopyynnöt yleiskaavoista 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 20 §) 

mukaan yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä 

lausunto maakunnan liitolta. Kuitenkin yleiskaa-

voja laadittaessa kunnan ja maakunnan liiton yh-

teistyö jo suunnitelman valmisteluvaiheessa on 

hyödyllistä ja tärkeää maakunnallisten ja paikal-

listen näkemysten yhteen sovittamiseksi. Maa-

kuntakaavan keskeisten periaatteiden ja tavoit-

teiden tulee välittyä kuntakaavoitukseen.  

Yleiskaavan valmisteluvaiheessa yhteistyötä voi-

daan tehdä työneuvotteluissa tai pyytämällä 

kommentteja yleiskaavan ratkaisuihin. Selkeintä 

on kuitenkin pyytää Satakuntaliitolta virallinen 

lausunto jo yleiskaavan valmisteluvaiheessa. 

Yleiskaavoja koskevat osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmat tulee lähettää Satakuntaliitolle tie-

doksi ja mahdollista lausuntoa varten. 

 

3.2. Lausuntopyynnöt asemakaavoista 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 28 §) 

mukaan asemakaavaehdotuksesta on pyydettävä 

lausunto maakunnan liitolta, jos kaava koskee 

maakuntakaavassa käsiteltyä tai muutoin maa-

kunnallisesti merkittäviä asioita.  

Lausuntoa ei tarvitse pyytää asemakaavaa laadit-

taessa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alu-

eelle, kun asemakaavan ratkaisu noudattaa oi-

keusvaikutteisen osayleiskaavan ratkaisua. Lau-

suntoa ei ole tarpeen pyytää myöskään merkityk-

seltään vähäisistä asemakaavoista. 

Lausunto tulee kuitenkin pyytää Satakuntaliitolta 

laadittaessa asemakaavaa alueelle, jolla ei ole voi-

massa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Lausunto 

tulee pyytää myös, mikäli asemakaavan ratkaisu 

poikkeaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan ratkai-

susta ja maakuntakaavan tavoitteista.  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 54 §) mukaan 

asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja 

oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomi-

oon siten, kuin siitä laissa säädetään.  

Mikäli lausuntopyyntö on tarpeen, jo asemakaa-

van valmisteluvaiheessa kannattaa tehdä yhteis-

työtä työneuvottelujen tai kommenttipyyntöjen 

avulla. Selkeintä on kuitenkin pyytää Satakuntalii-

tolta virallinen lausunto jo valmisteluvaiheessa.  

Asemakaavoja koskevat osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmat (ja myöhemmin täydennetyt ver-

siot) tulee lähettää Satakuntaliitolle tiedoksi ja 

mahdollista lausuntoa varten. 
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3.3. Satakuntaliitolta pyydettävien lausuntojen määräajoista 

Yleis- ja asemakaavalausuntojen osalta maakun-

nan liiton lausunnon antamiselle ei lainsäädän-

töön ole kirjattu määräaikoja. Lausuntoaikojen 

suhteen Satakuntaliitto esittää, että lausunnoille 

varataan riittävästi valmisteluaikaa. Satakunta-

liitto pyytää kahden kuukauden määräaikaa lau-

sunnon antamiseen lausuntopyynnön saapumi-

sesta. 

Maa-aineksen ottamiseen liittyvistä luvista tulee 

pyytää lausunto Satakuntaliitolta, jos lupahake-

muksen tarkoittamalla alueella on huomattavaa 

merkitystä maakuntakaavoituksen kannalta.  

Tällöin maakunnan liiton on annettava lausunto 

kahden kuukauden kuluessa lausuntopyynnön 

saapumisesta. Jollei lausuntoa ole määräajassa 

annettu, asia voidaan ratkaista ilman kyseistä lau-

suntoa. (Asetus maa-ainesten ottamisesta, 4 §). 

 

3.4. Lausuntopyyntöjen toimitus  

Lausuntopyynnöt asiakirjoineen tulee osoittaa 

ja toimittaa sähköisesti Satakuntaliiton kirjaa-

moon: kirjaamo@satakunta.fi. Lausuntopyyn-

töasiakirjat tulee toimittaa erillisinä tiedos-

toina ja tiedostot tulee nimetä sisällön mukai-

sesti.  

Vaihtoehtoisesti lausuntopyyntöön voi lisätä 

linkin lausuntoasiakirjoja sisältävälle verkkosi-

vulle. Tällöin tulee huolehtia siitä, että lausun-

toasiakirjat ovat helposti ja yksiselitteisesti löy-

dettävissä verkkosivulta. 

 

4. VIRANOMAISNEUVOTTELUT 

Kaavoja koskevien viranomaisneuvottelujen 

ajankohdista tulee sopia hyvissä ajoin Satakun-

taliiton alueiden käytön asiantuntijoiden 

kanssa. Aineisto tulee toimittaa neuvotteluun 

osallistuville sähköisesti vähintään viikko en-

nen neuvottelun ajankohtaa. 

 

5. HYVÄKSYTTYJEN JA LAINVOIMAN SAANEIDEN KAAVA-ASIA-
KIRJOJEN TOIMITTAMINEN SATAKUNTALIITTOON  

Satakuntaliittoon tulee toimittaa hyväksytyt vi-

ralliset kaava-asiakirjat (vähintään kaavakartta 

merkintöineen ja selostus) sekä kaavan hyväk-

symistä koskeva pöytäkirjanote pdf-tiedos-

toina. Kaavan saatua lainvoiman on siitä 

lähetettävä tieto myös maakunnan liitolle. Mi-

käli kaavaan tulee muutoksia hyväksymisen jäl-

keen, on Satakuntaliittoon toimitettava uudet 

viralliset kaava-asiakirjat pöytäkirjanotteineen. 
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6. MUUTA AJANKOHTAISTA ALUEIDEN KÄYTÖN TOIMIALALLA 

6.1. Hankkeita ja selvityksiä 

Satakunnan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma 

Ampumaratalaki (763/2015) velvoittaa maakun-

nan liittoa laatimaan ampumaratojen kehittämis-

suunnitelman, jonka tarkoituksena on arvioida 

maakunnassa sijaitsevien ampumaurheilukeskus-

ten sekä muiden ampumaratojen riittävää mää-

rää sekä sijoittumistarvetta. Suunnitelmaa tulee 

hyödyntää selvitysaineistona alueiden käytön 

suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla 

keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaa-

tioita.  

Satakuntaliitto käynnisti ampumaratojen kehittä-

missuunnitelman laadinnan vuonna 2019 Sata-

kunnan alueella sijaitsevien ampumaratojen ny-

kytilaselvityksellä. Nykytilan selvitys valmistui 

vuoden 2019 lopussa. Nykytilaselvityksen laadin-

nan jälkeen työ jatkui vuonna 2020 kehittämis-

suunnitelman laadinnalla. Kehittämissuunnitel-

man lopullinen versio julkaistiin keväällä 2021. 

Jatkossa Satakuntaliitto pitää kehittämissuunni-

telmaa ja ampumaratoja koskevia tietoja ajan ta-

salla. 

Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvitystä ja 

kehittämissuunnitelmaa tullaan hyödyntämään 

käynnistyvän Satakunnan kokonaismaakuntakaa-

van päivityksen taustaselvityksenä. 

Selvitystyötä varten muodostettiin ohjausryhmä, 

johon kutsutiin keskeiset Satakunnan metsästys- 

ja ampumaurheiluorganisaatiot, viranomaiset, 

kuntaedustajat seuduittain sekä muita sidosryh-

miä. Ohjausryhmän taustatukena toimi erillinen 

asiantuntijoista koostuva työryhmä. Ohjaus-

ryhmä oli tärkeä osa sidosryhmätyötä ja ohjaus-

ryhmän jäsenet toivat esille ampumaratoihin liit-

tyvä tietoa, tarpeita ja kokemusta selvityksen te-

kijöiden ja suunnittelijoiden käyttöön Satakunta-

liitossa. 

Lisätietoja: 

https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/ampumara-

taverkosto/ 

 

 
Karvian ampumarata.  Kuva: Veli-Matti Rintala 
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Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma  

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä edellyt-

tää pitkäjänteistä liikennesuunnittelua ja antaa 

lähtökohtia maakunnissa ja alueilla tehtävään lii-

kennejärjestelmäsuunnitteluun. Liikennejärjes-

telmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muo-

dostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- 

ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenne-

verkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä lii-

kennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista, lii-

kennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestel-

mistä. Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 

edellyttää, että liikennejärjestelmäsuunnittelu on 

jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arvioin-

tiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yh-

teistyöhön perustuvaa suunnittelua. Lain mukai-

sesti liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena 

on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liiken-

nejärjestelmää. 

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitel-

massa (Liikenne 12) annetaan liikennejärjestel-

män nykytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä 

koskeva arvio, liikennejärjestelmää koskevat ta-

voitteet sekä toimenpide-ehdotukset tavoittei-

den saavuttamiseksi. Suunnitelma sisältää 12 

vuodeksi laadittavan toimenpideohjelman, joka 

sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä väyläver-

kolle ja liikennejärjestelmälle. Ohjelman tulee li-

säksi sisältää liikennejärjestelmää koskeva valtion 

investointiohjelma. Työhön sisältyy myös viran-

omaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristö-

vaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) 

3 §:n mukainen merkittävien ympäristövaikutus-

ten arviointi.  

Valtioneuvosto hyväksyi Valtakunnallisen liiken-

nejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) vuosille 

2021-2032 huhtikuussa 2021. Liikenne 12 suunni-

telmaa päivitetään neljän vuoden välein. Suunni-

telmassa ohjelmoidaan toimenpiteitä erilaisille 

ajanjaksoille niin, että investointiohjelmaan ra-

hoitettavaksi esitetyt toimenpiteet on esitetty 12 

vuodelle.

 

Länsi-Suomen liikennestrategian teemat. 
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Länsi-Suomen liikennestrategia 

Vuoden 2019 keväällä Satakunta aloitti viiden 

muun maakunnan kanssa läntisten maakuntien 

(Häme, Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Poh-

janmaa ja Etelä-Pohjanmaa) liikennestrategian 

esisuunnittelun. Esiselvitys valmistui syksyllä 

2019, ja sen pohjalta Satakunnan maakuntahalli-

tus päätti osallistumisesta Länsi-Suomen liiken-

nestrategian laadintaan.  

Länsi-Suomen liikennestrategiaan on kiteytetty 

yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikenne-

järjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot 

huomioiden. Yhteinen tahtotila sisältää viestejä 

valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitte-

luun, jotta Länsi-Suomelle tärkeät asiat tulisivat 

huomioon otetuiksi. Strategiassa on tunnistettu 

myös teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä 

ja kustannustehokasta tehdä keskinäistä yhteis-

työtä. 

Länsi-Suomen liikennestrategiaa on työstetty tii-

viissä vuorovaikutuksessa valtion liikenneviran-

omaisten kanssa. Kaikkien kuuden maakunnan 

maakuntahallitukset hyväksyivät lokakuussa 

2020 strategian pohjaksi yhteiseksi tahtotilalle, 

edunvalvonnalle sekä liikennejärjestelmän kehit-

tämiselle maakunnassa. 

Länsi-Suomen liikennestrategiaan osallistuneet 

maakuntaliitot päättivät jatkaa yhteistyötä käyn-

nistämällä strategian seurantatatyön. Länsi-Suo-

men liikennestrategian seurantaryhmä toimii 

myös yhteityötahona, kun valtio kehittää valta-

kunnallisen liikennejärjestelmätyön yhteistyö-

mallia valtakunnallisen ja alueellisen tason välillä, 

aloittamalla vuosittaiset keskustelut alueellisten 

liikennejärjestelmätoimijoiden kanssa maakun-

tien liittojen ylimaakunnalliseen liikennejärjestel-

mäyhteistyöhön perustuvien alueiden mukaisesti 

Sähköistetty rata Porin rautatieasemalta Tahkoluodon satamaan. Kuva: Sami Suominen. 

 

Satakunnan maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja 

Liikennevirasto ovat laatineet yhteistyössä Sata-

kunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035. 

Suunnitelma valmistui helmikuussa 2015. Syksyllä 

2018 Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitel-

man tiivistelmän päivitys kärkihankkeiden osalta 

hyväksyttiin Satakuntaliiton maakuntahallituk-

sessa 26.11.2018. 
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Satakuntaliitto on yhdessä Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen kanssa käynnistänyt Satakunnan lii-

kennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyön vuo-

den 2021 alussa muuttuneen toimintaympäris-

tön, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunni-

telman ja Länsi-Suomen liikennestrategian lin-

jausten ja muiden valtakunnallisten ja maakun-

nallisten kehittämislinjausten mukaiseksi. Suun-

nitelmaluonnos lähettiin lausunnoille joulukuussa 

2021. Saatuja lausuntoja ja palautetta käsitellään 

ohjausryhmässä helmikuussa 2022. Satakunnan 

liikennejärjestelmäsuunnitelma on tarkoitus hy-

väksyä Satakuntaliiton maakuntahallituksessa 

maaliskuussa 2022. 

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman ke-

hittämistavoitteita ovat saavutettavuus, kilpailu-

kyky, kestävyys ja turvallisuus. 

Satakuntaliitossa on käynnistetty jatkuva liiken-

nejärjestelmätyö vuonna 2016. Työ tapahtuu seu-

dullisten Porin ja Rauman liikennejärjestelmätyö-

ryhmien, sekä kahdesti vuodessa kokoontuvan 

maakunnallisen työryhmän puitteissa, jossa on 

mukana kuntien nimeämät edustajat, alueen lii-

kenteestä vastaavat viranomaiset ja elinkeinoelä-

män edustajina satamat ja kauppakamarit.  

Lisätietoa:  

www.satakunta.fi/alueiden-kaytto/ljs/satakun-

nan-liikennejarjestelmasuunnitelma/ 

 

Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Näkymä Huittisissa sijaitsevalta Ri-

povuorelta. Kuva: Anne Savola 

 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinven-
tointi  

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

päivitysinventoinnin ensimmäinen vaihe toteu-

tettiin maakunnittain ELY-keskusten johdolla vuo-

sina 2010–2015. Päivitys- ja täydennysinventointi 

koskee ensisijaisesti valtakunnallisesti arvokkaita 

maisemakokonaisuuksia ja maisemanähtävyyk-

siä. Inventoinnissa keskeisellä sijalla ovat erityi-

sesti perinteisessä asussa säilyneet, 
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elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöl-

tään monipuoliset viljelymaisemat.  

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edusta-

vien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säily-

minen osana alueiden- ja maankäyttöä sekä 

maaseudun elinkeinotoimintaa. Maisemien vaali-

misen keinot perustuvat maankäytön suunnitte-

luun, vapaaehtoisuuteen sekä tukijärjestelmiin, 

joilla edistetään paikallista ja yhteisöperustaista 

maisemanhoitoa.

 Yyterin valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kuva: Anne Savola

Satakuntaliiton Katson maalaismaisemaa -hanke 

toteutti ELY-keskuksen myöntämällä EAKR-rahoi-

tuksella Satakunnan alueella valtakunnallisesti ar-

vokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täyden-

nysinventoinnin vuosina 2012 – 2013. Katson 

maalaismaisemaa -hankkeessa inventoitiin sa-

malla myös maakunnallisesti arvokkaat maisema-

alueet ja pohdittiin maisema-alueiden äänimaise-

mallisia tekijöitä. Hankkeella oli oma ohjausryh-

mänsä ja Satakunnan kulttuuriympäristötyö-

ryhmä toimi hankkeen asiantuntija- ja seuranta-

ryhmänä.  

Alueellisten inventointien valmistuttua ympäris-

töministeriön asettama Maisema-alueiden 

päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityö-

ryhmä (MAPIO) laati valtakunnallisen koosteen, 

joka oli julkisesti kuultavana ja lausuntokierrok-

sella alkuvuonna 2016.  

Ympäristöministeriö täydensi esitystään valta-

kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päi-

vitysinventoinniksi vuonna 2016 annetun palaut-

teen sekä sen jälkeen tehtyjen täydentävien sel-

vitysten perusteella. Ympäristöministeriö oli aset-

tanut uuden ehdotuksen julkisesti nähtäväksi 

24.11. – 31.12.2020. Osallisten kuulemistilaisuu-

den aikana järjestettiin lausuntokierros sidosryh-

mille ja viranomaisille. 

Päivitysinventoinnin sekä sen ehdotusaineistoa 

koskevan kuulemis- ja lausuntokierroksen 

tulosten perusteella ympäristöministeriön vuo-

den 1995 luetteloa korvaava esitys 
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valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista 

on hyväksytty valtioneuvoston päätöksellä 

18.11.2021.  

Valtakunnallisesti arvokkaita maisemia on nyt 

186, mikä on 30 enemmän kuin vuoden 1995 lu-

ettelossa. Päivitetyssä luettelossa on 50 koko-

naan uutta aluetta ja 20 aluetta on poistettu luet-

telosta. Satakunnan osalta vahvistuneet ehdotuk-

set valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-

alueksi tuovat Euran ja Kiukaisten kulttuurimaise-

mat alueen myötä luetteloon yhden kokonaan 

uuden kohteen viiden vanhan lisäksi. Vanhojen 

alueiden osalta on tehty ehdotusluetteloon jon-

kin verran rajauksien muutoksia, muun muassa 

supistaen Ahlaisten kulttuurimaisemaa ja laajen-

taen Vihteljärven aluetta etelään Riihonlahdelle-

asti. Kokemäenjokilaakson osalta viljelymaise-

man aluerajaus on laajentunut merkittävästi ulot-

tuen Huittisten alueelta maakunnan halki suisto-

alueen kautta Selkämerelle asti.  

 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

uusi luettelo (VAMA 2021) muodostaa valtakun-

nallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa val-

tioneuvoston päätöksessä tarkoitetun valtakun-

nallisen inventoinnin, joka on otettava huomioon 

maakuntakaavoissa ja kuntien kaavoituksessa 

sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettu maisemallisesti tärkeä alue Nakkilan Leistilänjärvellä. 

Kuva: Anne Savola

 

Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluksi (HAME-hanke) ja jatkona HAME tie-
tomallin koordinointihanke  

HAME-hankkeen tavoitteena on ollut yhtenäistää 

maakuntakaavamerkintöjä ja tuottaa yhtenäistä 

INSPIRE-yhteensopivaa maakuntakaava-aineis-

toa. INSPIRE-direktiivi on EU-direktiivi, jonka 

tavoitteena on yhteiskäyttöiset paikkatiedot 

ja yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri. Hankkeen 

tarkoituksena parantaa maakuntakaavatiedon 

käyttöä ja hyödynnettävyyttä.  
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Ote Paikkatietoikkuna.fi-sivustolta Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta HAME-tietomal-

lin mukaisena. 

HAME-hankkeessa on myös luotu yhtenäinen tie-

tomalli, joka tarkoittaa, että maakuntaliitoilla on 

maakuntakaavan laadinnassa käytössään raken-

teeltaan samanlainen tietokanta, kaavamerkin-

nät ja koodit sekä visualisointitapa. Yhtenäisen 

tietomallin käyttö avaa uusia mahdollisuuksia 

muun muassa aluesuunnitteluun ja tutkimuk-

seen, mutta se ei toistaiseksi korvaa maakuntien 

liittojen virallisia maakuntakaavoja. 

Maakuntakaavojen viennissä yhteiseen tietomal-

liin otetaan samalla käyttöön Paikkatietoalusta-

hankkeessa tuotettu Laatuvahti-palvelu. Palvelu 

tarkistaa, että aineisto täyttää INSPIRE:n vaati-

mukset. Paikkatietoalustan Laatuvahdin ja Tallen-

nuspalvelun käyttöön haetaan lupa Maanmit-

tauslaitokselta. 

Satakunnan ja muiden liittojen harmonisoidut 

maakuntakaavat ovat katseltavissa Paikkatietoik-

kuna.fi - ja Liiteri.ymparisto.fi -sivustolla sekä la-

dattavissa osoitteessa Maakuntakaavat.fi.  

HAME tietomallin koordinointihankeen on tarkoi-

tus jatkaa vuodelle 2022 Harmonisoidut maakun-

takaavat e-palveluksi työtä. Rahoitusta haetaan 

ympäristöministeriöltä ja puolet tulisi liittojen 

maksettavaksi. Lounaistieto koordinoisi edelleen 

hanketta ja liittojen välistä yhteistyötä sekä neu-

vonnasta 

HAME-tietomallin mukaan tuotetu maakunta-

kaava-aineisto on tarkoitus viedä myöhemmin 

myös Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään 

(RYTJ).

 

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050  

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio on koko-

naisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäen-

joen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesienhoi-

don ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 

2050 saakka.  

Koko valuma-alueen kattavalla lähestymistavalla 

varmistetaan, että visiossa asioita tarkastellaan 

riittävän suurina kokonaisuuksina ja eri toiminta-

sektorit huomioiden. Visio on laadittu laajasti eri 

tulevaisuuskuvat ja tulevaisuuden trendit huomi-

oiden ja pohdittu niiden vaikutusta vesien käyt-

töön ja vesien tilaan. 
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Tavoitteena on, että vesivisio 2050 toimii maa-

kuntien yhtenä tavoiteasiakirjana, jolla ediste-

tään vesien tilan parantumista ja käyttömahdolli-

suuksia ja se tunnistetaan erilaisissa rahoitusläh-

teissä. Työtä tehdään yhteistyössä vesistöalueen 

sidosryhmien kanssa ja käydään vuoropuhelua 

siitä, millä tavoin eri tahot ovat valmiita edistä-

mään vision tavoitteita. 

Visio on laadittu ylimaakunnallisena yhteistyönä, 

sillä vesistöalue ulottuu merkittäviltä osin Hä-

meen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille. Visio-

työssä ovat olleet mukana em. maakuntien liitot 

sekä alueiden ELY-keskukset, joiden edustajat oli-

vat vision ohjausryhmässä.  Vision tekemisessä 

on ollut mukana lukuisia sidosryhmiä, joiden nä-

kemysten ja ajatusten pohjalta visio on koottu. 

Visioprosessin eteenpäin viemisestä on vastannut 

koordinaattoritahona Pirkanmaan ELY-keskus 

joulukuuhun 2020 saakka tiiviissä yhteistyössä eri 

sidosryhmien kanssa. Vuonna 2021 vetovastuu 

siirtyy Hämeen ELY-keskukselle. Visiotyössä to-

teutetaan erilaisia sidosryhmätapaamisia ja semi-

naareja ja lähdetään yhteistyössä toteuttamaan 

vision tavoitteita!  

”Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö 

varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalve-

lut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysi-

painoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansainta-

mahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yh-

teen sovitettuna.” 

Lisätietoa: https://vesivisio2050.fi/ 

 

 

Keskinen Mylly Ulvilan Kaasmarkussa.  Kuva: Anne Savola
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Rannikkoalueiden kestävän hoidon ja käytön suunnittelu osana SustainBaltic-
hanketta 

Satakuntaliitto oli vuosina 2016−2018 mukana In‐

terreg Central Baltic Programme 2014−2020 -oh-

jelman rahoittamassa SustainBaltic-hankkeessa, 

jonka tavoitteena on edistää meri- ja rannikko-

alueiden kestävää käyttöä Lounais-Suomessa ja 

Virossa. Osana hanketta Satakunnan alueelle laa-

dittiin kaksi rannikkoaluesuunnitelmaa, jotka kä-

sittelivät 1) meri- ja rannikkomatkailun kehittä-

mistä, sekä 2) ekosysteemipohjaisen 

suunnittelun periaatteiden soveltamista Kokemä-

enjokilaakson maankäytön ja vesienhoidon suun-

nitteluun. Valmistuneet suunnitelmat ja niiden 

oheismateriaalit ovat ladattavissa Satakuntaliiton 

verkkosivustolta.  

Lisätietoa: Turun yliopiston SustainBaltic-sivu: 

https://sites.utu.fi/sustainbaltic/ 

 

Kärjenkallion lintutornilta avautuu näkymä Puurijärvi-Isosuon kansallispuistoon. Alue on myös valtakun-

nallisesti arvokasta maisema-aluetta (Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat).  Kuva: Anne Savola 

 

Satakunnan tiestö 100 vuotta sitten  

Osana Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhla-

vuotta Satakuntaliitto toteutti vuonna 2017 hank-

keen Satakunnan tiestö 100 vuotta sitten. Hank-

keen tarkoituksena oli tuottaa aineisto, joka ku-

vaa nykyisen Satakunnan alueen maantieverkos-

toa Suomen itsenäistymisen aikoihin noin sata 

vuotta sitten. Varsinaisen kartta-aineiston 

asemoinnin ja tielinjojen digitoinnin lisäksi tutkit-

tiin maantieverkkoon liittyviä historiallisesti mie-

lenkiintoisia yksittäisiä kohteita, jotka on esitelty 

erillisinä nostokohteina.  

Kirjan teemaa tukeva ja täydentävä verkkopor-

taali "Satakunnan tiestö 100 vuotta sitten" 
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osoitteessa http://arcg.is/0rTj5r esittelee kartoin, 

kuvin ja tekstein Satakunnan teiden historian kan-

nalta merkittäviä kohteita. Digitointiprojektin ja 

aineiston on toimittanut Johanna Roslund. 

Hankkeen toteutukseen osallistui Satakuntaliiton 

asiantuntijoiden lisäksi myös muita asiantunti-

joita alueen kunnista, Satakunnan Museosta ja 

Porin yliopistokeskuksen Turun yliopiston 

kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen 

koulutusohjelmasta. Satakunnan tiet - kinttupo-

luista tulevaisuuden liikennekäytäviin -kirja julkis-

tettiin 6.10.2017. 

Kirja on luettavissa sähköisenä:  

https://issuu.com/satakuntaliitto/docs/satakun-

nantiet_issuu

  

Rautakaudelta alkaen käytössä ollutta Huovintietä Harjavallassa. Kuva: Anne Savola 

 

6.2. Satakuntaliitto koordinoi useiden maakunnallisten yhteistyöryhmien toimintaa  

Alueiden käytön toimialan vastuulla ovat Sata-

kunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmän, Sa-

takunnan luontoselvityksen yhteistyöryhmän, 

Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmän ja Sata-

kunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryh-

män sekä maakunnallisten liikennejärjestelmä-

työryhmien toiminta.  

 

 

 

Lisäksi Satakuntaliiton alueiden käytön toimialan 

edustajat ovat asiantuntijoina mukana useissa val-

takunnallisissa ja alueellisissa yhteistyöryhmissä. 

 

 

 

http://arcg.is/0rTj5r
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Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä (Sata-alsu) 

Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä on 

tulevaisuuden suunnitteluun orientoituva asian-

tuntijaryhmä, joka paneutuu toiminnassaan ajan-

kohtaisiin aluesuunnittelukysymyksiin. 

Vuonna 2021 yhteistyöryhmä kokoontui kolme 

kertaa. Ajankohtaisten kuulumisten ohella ai-

heina olivat mm. Satakunnan ilmasto- ja energia-

strategian päivittämistä osana Canemure - Kohti 

hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta, Sa-

takunnan ampumarataverkoston kehittämis-

suunnitelman ja viherrakenneselvityksen 

laadintaa sekä SataTuuli-hanketta. Satakunnan 

ammattikorkeakoulu on yksi edellä mainitun Ca-

nemure-hankkeen partnereista SYKEn koordinoi-

massa mittavassa EU LIFE-IP -hankkeessa ja kysei-

sessä hankkeessa päivitetään mm. Satakunnan il-

masto- ja energiastrateia. Hankkeen nettisivut 

löytyvät www.hiilineutraalisuomi.fi -sivustolta. 

Ryhmän jäsenet ovat alueiden käytön suunnitte-

lun asiantuntijoita eri puolilta Satakuntaa sekä 

keskeisten maakunnallisten sidosryhmien asian-

tuntijoita eri toimialoilta. 

  

Satakunnan luontoselvitystyön yhteistyöryhmä (Sataluonto) 

Satakunnan maakunnallista luontoselvitystyötä 

koskevaksi yhteistyö- ja vuorovaikutuskanavaksi 

muodostettiin vuonna 2019 Sataluonto-niminen 

yhteistyöryhmä, johon kutsuttiin viranomaisten, 

maakunnallisten sidosryhmien ja kuntien edusta-

jia seutukunnittain Yhteistyöryhmä on tärkeä osa 

sidosryhmätyötä, ja ryhmän jäsenet tuovat esille 

Satakunnan luontoon liittyvää tietoa, tarpeita ja 

kokemuksia selvityksen tekijöiden ja suunnitteli-

joiden käyttöön Satakuntaliitossa. Ryhmä ko-

koontui vuonna 2021 kolme kertaa. Aiheina olivat 

mm. Satakunnan viherrakenneselvityksen laa-

dinta ja ryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumi-

set.  

Pyrstötiaisia voi tavata Satakunnan metsäalueilla. Kuva: Anne Savola. 

 

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI
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Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä (Satapeto)  

Satakuntaliitto koordinoi Satakunnan suurpeto-

yhteistyöryhmän toimintaa yhdessä Suomen riis-

takeskus Satakunnan kanssa. Satapeto-ryhmä kä-

sittelee suurpetoihin ja niiden hallintaan liittyviä 

kysymyksiä sekä pyrkii lieventämään suurpetoi-

hin sekä muihin eläimiin liittyviä ristiriitoja maa-

kunnassa. Samalla ryhmä pyrkii maakunnallisen 

näkemyksen valmisteluun suurpetoasioissa ja 

vaikuttamaan asioiden käsittelyyn valtakunnan 

tasolla. Ryhmä kokoontui vuonna 2021 kaksi ker-

taa. Suomen riistakeskuksen ja luonnonvarakes-

kuksen Satakuntaa koskevien ajankohtaisten kuu-

lumisten ohella aiheena oli Susi Life (LIFE BOREAL 

WOLF) – hanke (”Kohti ihmisen ja suden rinnak‐

kaiseloa”) ja merimetsot.

Kasitieverkosto 

Kasitie ry:n tilalle perustettiin vuoden 2021 alusta 

alkaen edunvalvontaryhmä Kasitieverkosto-Nät-

verket för riksåttan. Ryhmän tavoitteena on pitää 

esillä valtatien 8 (Turku-Oulu) merkitystä ja tukea 

ponnisteluita entistä paremman väylän saavutta-

miseksi. Kasitieverkostoon kuuluu mukaan vt 8 

varrella sijaitsevia kuntia, satamia, alueen kaup-

pakamarit ja kuntien kehittämisyhtiöitä. Vuoden 

2021 tärkein tavoite, vt 8 Älytieverkostohanke, 

saatiin käynnistettyä yhteistyössä Väyläviraston, 

Traficomin ja Finntraficin kanssa.

 

Kauppatori, Pori. Kuva: Anne Savola 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://susilife.fi/
https://susilife.fi/
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Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävä (HFP) 

Satakuntaliitto on tehnyt yhteistyötä Uudenmaan 

liiton, Pirkanmaan liiton ja Hämeen liiton kanssa 

Helsinki–Forssa– Pori liikennekäytävän (HFP) pe-

rusparannustoimien edistämiseksi ja liikennekäy-

tävän kehittämiseksi. Neuvottelukunta koostuu 

vt 2 kehityskäytävän kuntien, maakuntien, ELY-

keskuksien ja kauppakamarien edustajista. HFP-

neuvottelukunnan vetovastuu on vaihdellut Sata-

kuntaliitolla ja Hämeen liitolla. Hämeen liitto sai 

HFP-neuvottelukunnan vetovastuun Satakun-

nalta vuoden 2021 alusta alkaen kahdeksi vuo-

deksi.  

Vuonna 2019 päätettiin tehdä maakuntien yhtei-

nen priorisoitu toimenpidelista vt 2 hankkeiden 

etenemistarpeista ja kehittää yhteisvälin edun-

valvontatoimia. Toimenpidelistaa on päivitetty 

vuosittain. Vuonna 2021 päätettiin tehdä vt 2 

edunvalvontavideo, jota jaettiin sosiaalisessa me-

diassa ja maakuntaliittojen internet-sivuilla. Li-

säksi kansanedustajat perustivat valtatien 2 kan-

sanedustajien edunvalvontaryhmän.  

Syksyn 2021 kokouksessa todettiin tarve Vt 2 ke-

hittämisselvityksen päivittämiseksi. 

Maakunnallisen jatkuvan liikennejärjestelmätyön ryhmät  

Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-

toiminnan hallinnoinnista mukaan maakuntaliitto 

vastaa ”maakunnan liikennejärjestelmäsuunni‐

telman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, 

siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kysei-

sen suunnittelun yhteensovittamisesta maakun-

nan muun suunnittelun kanssa” (17 §). Lain pe-

rusteella ja Satakunnan liikennejärjestelmäsuun-

nitelman mukaisesti Satakuntaliitto on vuonna 

2016 perustanut jatkuvaa liikennejärjestelmä-

työtä varten Satakunnan liikennejärjestelmätyö-

ryhmän. Satakuntaliiton lisäksi työryhmässä on 

mukana edustajat Väylävirastosta, Traficomista, 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Porin ja 

Rauman kaupungeista ja satamista, Rauman ja 

Satakunnan kauppakamareista ja Rauman, Porin 

ja Pohjois-Satakunnan seutukunnista. 

Lisäksi Porin ja Rauman seuduilla on oma liiken-

nejärjestelmätyöryhmänsä, jotka kokoontuvat 

puolivuosittain ja joissa keskustellaan ajankohtai-

sista liikennejärjestelmän kehittämiseen liitty-

vistä asioista. Ryhmissä ovat mukana seudun kun-

tien tekniset johtajat ja kaavoittajat, joukkoliiken-

neviranomaiset sekä Satakuntaliiton ja Varsinais-

Suomen ELY-keskuksen edustajat. Ryhmissä val-

mistellaan myös esityksiä maakunnan liikennejär-

jestelmätyöryhmälle. 

Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä  

Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryh-

män tavoitteena on edistää ympäristökasvatuk-

seen ja –tietoisuuteen liittyvää tiedonvaihtoa 

maakunnassa ja toimia aihepiirin liittyvänä koh-

tauspaikkana. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuo-

dessa ja sähköpostilistaa hyödynnetään yhtei-

sessä tiedonvaihdossa. Ryhmän toimintaa on 

koordinoitu vuosina 2006-2014 lähinnä Turun yli-

opiston kulttuurituotannon ja maisemantutki-

muksen koulutusohjelman vetämissä EAKR-hank-

keissa. Hankkeiden loputtua toimintaa päätettiin 

jatkaa ryhmän toivomuksesta keväällä 2015. Sa-

takuntaliitto otti vastatakseen ryhmän 

sihteeriyden ja puheenjohtaja on Porin kaupun-

gin ympäristö- ja lupavirastosta.  

Vuonna 2021 ryhmä kokoontui kolme kertaa. 

Osallistujien ajankohtaisten kuulumisten ohella 

aiheina olivat mm. ympäristökasvatus Lauhan-

vuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopar-

kissa, valtakunnallinen Luontokunnat – verkosto, 

vieraslajien torjunta, Satakunnan viherrakenne-

selvitys,   ympäristökasvatustoiminta Rauman 

opettajankoulutuslaitoksella, Luontokoulu Tikan-

kolo, Euran kunnan ympäristöohjelman laadinta 

ja ELY-keskuksesta haettavana olleet ympäristö-

kasvatuksen hankeavustukset. 
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Muut valtakunnalliset ja maakunnalliset yhteistyöryhmät 

Satakuntaliiton alueiden käytön toimialan edustajat ovat lisäksi mukana muun muassa seuraavissa valta-

kunnallisissa ja maakunnallisissa yhteistyöryhmissä: 

• Rauman Kauppakamarin liikennevaliokunta 

• PRO RAUTATIE (hallitus) 

• Päärataryhmä 

• Päärata+-ryhmä  

• Pori – Tampere -rataryhmä 

• Pori-Parkano-Haapamäki -rataryhmä 

• Satakunnan joukkoliikennetyöryhmä 

• Satakunnan ja Varsinais-Suomen liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä 

• Satakunnan ja Varsinais-Suomen biotalouden logistiikan yhteistyöryhmä 

• Olkiluoto 4 edunvalvontaryhmän kuntapalvelut –työryhmä 

• Niinisalon ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmä  

• Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä 

• Paikkatietokeskus Lounaispaikan ohjausryhmä 

• Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluksi (HAME-hanke) 

• YVA-hankkeiden ohjausryhmät 

• Satakunnan riistaneuvosto  

• Helmi-ohjelman (YM) ohjausryhmä (varajäsenyys) 

• Canemure – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia alueyhteistyöryhmä 

• Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistys ry 

• Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueellinen merimetsotyöryhmä 

• Lounais-Suomen vesienhoidon pohjavesityöryhmä 

• Lounais-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmä 

• LIFE FRESHABIT –ohjausryhmä ja alueellinen yhteistyöryhmä 

• Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä  

• SATAVESI-ohjausryhmä ja vesistöalueryhmät 

• Kokemäenjokivisio 2050-ryhmä 

• Loimijoki-ryhmä 

• Satakunnan matkailuforum ym. vastaavat forumit 

• EU-rahoitteisten hankkeiden ohjausryhmiä, esimerkiksi Ilmastoviisas Satakunta (EAKR)  

• Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen: sidosryhmäfoorumi (varajäsenyys) 
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7. JULKAISUJA JA RAPORTTEJA 

Satakuntaliiton alueiden käytön toimialan uusimmat julkaisut:  

Satakunnan ampumarataselvitys ja kehittämis- 
suunnitelma 

ISBN 978-952-5862-94-2 ISSN 
0789-6824 

Merialuesuunnittelu 
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen 
ominaispiirteet 1.4.2019 

ISBN 978-952-320-032-6 (PDF) 

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden  
nykytilan arviointi 2019 
 

Print ISBN 978-952-5862-74-4  
Pdf ISBN 978-952-5862-75-1  
ISSN 0789-6824 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 
Satakunnan maakuntakaava  
Kumottavat kaavamerkinnät ja -määräykset 

ISBN 978-952-5862-88-1 (print)  
ISBN 978-952-5862-89-8 (pdf)  
ISSN 0789-6824 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 
Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 
 

ISBN 978-952-5862-86-7 (print)  
ISBN 978-952-5862-87-4 (pdf)  
ISSN 0789-6824 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 
Selostus, osa C Vaikutusten arviointi 

ISBN 978-952-5862-90-4 (pdf)  
ISSN 0789-6824 
 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 
Selostus, osa B 

ISBN 978-952-5862-84-3 (print)  
ISBN 978-952-5862-85-0  (pdf)  
ISSN 0789-6824 
 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 
Selostus 

ISBN 978-952-5862-82-9 (print)  
ISBN 978-952-5862-83-6  (pdf)  
ISSN 0789-6824 
 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 
Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 
Kaavamerkinnät ja -määräykset 

ISBN 978-952-5862-78-2 (print) 
ISBN 978-952-5862-79-9 (pdf) 
ISSN 0789-6824 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 
Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 
Havainnollistaminen Selostuksen erillisliite B 

ISBN 978-952-5862-91-1 (pdf) 
ISSN 0789-6824 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 
Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 
Vaikutusten arviointi Selostuksen erillisliite A 

ISBN 978-952-5862-92-8 (pdf} 
ISSN 0789-6824 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 
Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 
Selostus 

ISBN 978-952-5862-92-8 (pdf)  
ISSN 0789-6824 
 

Satakunnan tiet - kinttupoluista tulevaisuuden liikennekäytä-
viin 

ISBN 978-952-5862-65-2  
ISSN 0789-6824 
Kirja sähköisenä issuu.com/Sata-
kuntaliitto 
ISBN 978-952-5862-66-9 
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A314 Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.11.2015 

A312 Satakunnan maakuntakaava, Kaavakartat A, B ja C 

A311 Satakunnan maakuntakaava, Kaavamerkinnät ja -määräykset 

A310 Satakunnan maakuntakaava, Selostus, osa B 

A309 Satakunnan maakuntakaava, Selostus, osa A 

A307 Ourista harjuille – tuokiokuvia Satakunnan luonnosta  

A306 Satakunnan kylien palvelut 

A304 Kokemäenjoen aalloilla ja rannoilla 

A303 Satakunnan vaihemaakuntakaava 1, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

A302 Mannertuulialueet Satakunnassa. Tuulivoimakyselyn analyysi 

A301 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 

A300 Mannertuulialueet Satakunnassa, versio 15.8.2011 

A292 Kauppa Satakunnassa 

A296 Säilytetään Selkämeri sinisenä, Selkämeri kesästä kesään 2008–2009  

Julkaisut ovat pääasiassa luettavissa Satakuntaliiton verkkosivuilta. 

 

Muita raportteja ja linkkejä   

 

Lounais-Suomen oma ympäristöpalvelu. Alueellisia ympäristöuutisia, tietoa ympäristön tilasta ja vinkkejä 

ajankohtaisista tapahtumista. https://ymparistonyt.fi/ 

 

Jari Rintala ja Ritva Britschgi: Geologiset inventointiaineistot, pohjavesialueet ja kiviaineshuolto maankäy-

tön suunnittelussa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2015 

Raportti on ladattavissa Satakuntaliiton verkkosivuilta. 

 

Veli-Matti Rintala: Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen arvokkaiden kallioalueiden (ge2) nykytilan 

inventointi -raportti. Satakuntaliitto 2013. Kuntakohtainen aineisto on ladattavissa Satakuntaliiton verk-

kosivuilta. 

 

Veli-Matti Rintala: Katsaus Satakunnan aluerakenteeseen. Satakuntaliitto 2014. Raportti on luettavissa 

Satakuntaliiton verkkosivulla. 
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8. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT  

Alueiden käytön toimialan henkilöstö  

Susanna Roslöf 
alueiden käytön johtaja  
susanna.roslof@satakunta.fi 
p. 044 711 4334 
 

Anne Nummela  
maakuntainsinööri 
anne.nummela@satakunta.fi 
p. 044 711 4317 
 

Esa Perttula 
liikennesuunnittelija  
esa.perttula@satakunta.fi 
p. 044 711 4370 
 

Anne Savola 
ympäristöasiantuntija 
anne.savola@satakunta.fi 
p. 050 596 1362 
 
Daniel Nagy 
maakunta-arkkitehti  
daniel.nagy@satakunta.fi 
p. 044 711 4348 
 

Veli-Matti Rintala 
paikkatietoasiantuntija 
veli-matti.rintala@satakunta.fi 
p. 044 711 4316 
 

Virpi Sipari 
suunnitteluassistentti 
virpi.sipari@satakunta.fi 
p. 044 711 4375 
 
 
 

   

Satakuntaliiton virasto 

Info  (02) 620 4312 
Vaihde  (02) 620 4300 
Postiosoite PL 260, 28101 PORI 
Käyntiosoite Pohjoisranta 11 D 
 
Satakuntaliiton yleinen sähköpostiosoite kirjaamo@satakunta.fi 
Satakuntaliiton kotisivut www.satakunta.fi  

 
 

Satakuntaliiton verkkosivut siirtyvät osoitteeseen www.satakunta.fi  

Vuoden 2020 aikana Satakuntaliitto yhdisti sa-

takuntaliitto.fi ja satakunta.fi -sivut yhdeksi ko-

konaisuudeksi. Satakuntaliiton uudet verkkosi-

vut siirtyivät kokonaisuudessaan osoitteeseen 

www.satakunta.fi.                                                                  

Alueiden käytön toimialan keskeisimmät ai-

neistot, kuten hyväksytyt kaavat ja niiden kar-

tat, merkinnät ja määräykset ja selostukset löy-

tyvät alueiden käytön Satakunnan voimassa 

olevia maakuntakaavoja käsitteleviltä verkkosi-

vuilta.  

 

 

  

mailto:susanna.roslof@satakunta.fi
mailto:anne.nummela@satakunta.fi
mailto:esa.perttula@satakunta.fi
mailto:anne.savola@satakunta.fi
mailto:daniel.nagy@satakunta.fi
mailto:veli-matti.rintala@satakunta.fi
http://www.satakunta.fi/
https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/voimassa-olevat-maakuntakaavat/
https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/voimassa-olevat-maakuntakaavat/
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Satakunnan aluesuunnittelumitalilla palkitut 

Rauman kaupungin kaavoitus   2020 

Raimo Vahanto, Meremme tähden -tapahtuma  2019 

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, Ulvilan kaupunki  2019 

Kaupunginjohtaja Pentti Ala-Luopa, Merikarvian kunta  2018 

Neuvonta-arkkitehti Kalle Saarinen, Rauman kaupunki  2017 

Lainsäädäntöneuvos Marja Mäntynen, Ympäristöministeriö 2015 

Rakennustutkija Liisa Nummelin, Satakunnan Museo  2013 

Kaupunginarkkitehti Maija Anttila, Kankaanpään kaupunki 2011 

 

 

 

 

 

SATAKUNTALIITTO 

PL 260, 28101 Pori 

Puh. (02) 620 4312 

kirjaamo@satakunta.fi 

  www.satakunta.fi 

http://www.satakunta.fi/

