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SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN 2050 LAATIMISEN KÄYNNISTÄMINEN JA 
VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN

Maakuntakaavan laatiminen maakunnan liiton tehtävänä

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukaisesti 
maakuntasuunnitelma, alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja 
maakuntaohjelma. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset 
tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten 
tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava toteuttaa maakuntasuunnitelmassa osoitettua 
maakunnan tavoiteltua kehitystä ja luo maankäytölliset edellytykset maakuntaohjelman 
mukaisille toimenpiteille. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta 
tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin on 
tarpeen alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden 
kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 26 §:n mukaisesti maakuntakaavan laatimisesta ja muusta 
maakunnan suunnittelusta huolehtii maakunnan liitto. Maankäyttö- ja rakennuslain 27 
§:n mukaan maakunnan liiton tehtävänä on huolehtia maakuntakaavan laatimisesta, 
kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä.

Maakunnan suunnittelutilanne

Satakuntaliitossa valmisteltu Satakunta-strategia hyväksyttiin maakuntavaltuuston 
kokouksessa joulukuussa 2021. Satakunta-strategia sisältää maakunnan pitkän 
aikavälin tahtotilan eli maakuntasuunnitelman 2050, maakuntaohjelman 2022-2025 ja 
älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027. 

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton laatima merialuesuunnitelma Saaristomeren ja 
Selkämeren eteläosan alueelle hyväksyttiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
maakuntaliittojen valtuustoissa joulukuussa 2020. Saaristomeren ja Selkämeren 
eteläosan merialuesuunnitelma on osa koko Suomen merialuesuunnitelmaa 2030. 

Satakunnassa on voimassa kaikki maankäyttömuodot käsittävä Satakunnan 
maakuntakaava (YM 2011/KHO 2013), maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimatuotannon 
alueita käsittelevä Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 (YM 2014/KHO 2016) ja 
turvetuotantoa, aurinkoenergian tuotantoa, terminaalitoimintojen alueita, kaupan teemaa 
sekä kulttuuriympäristöjä ja maisema-alueita käsittelevä Satakunnan 
vaihemaakuntakaava 2 (MV2019).

Satakuntaliitossa on vuoden 2021 aikana laadittu digitaalinen sovellus Satakunnan 
maakuntakaavojen toteutuneisuuden seurantaa varten. Sovellus kokoaa yhteen 
Satakunnan maakuntakaavoihin liittyviä paikkatieto- ja tilastoaineistoja sekä 
maakuntakaavojen toteutuneisuuteen liittyviä selvityksiä ja inventointiaineistoja.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö valmistuu vuoden 2022 
keväällä. 

185§
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Satakunnan maakuntakaavojen uudistamistarve ja lähtökohdat

Satakunnan maakuntakaavojen uudistamisen ja päivittämisen tarvetta perustelevat 
kansainväliset, valtakunnalliset ja maakunnalliset strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat 
sekä lainsäädännön muutokset. Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on 
uudistettu vuonna 2018. Maakuntakaavan perustavoitteet määritellään maankäyttö- ja 
rakennuslain 28 §:n mukaisesti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä 
maakuntakaavan sisältövaatimusten pohjalta Satakunnan maakunnalliset olosuhteet ja 
erityistarpeet huomioiden. 

Satakuntaliiton laatima Satakunta-strategia antaa maakuntakaavojen uudistamiselle 
pitkän tähtäimen suuntaviivoja ulottuen vuoteen 2050. Satakunnan maakuntakaavojen 
uudistamisen tavoitevuotena voidaan pitää vuotta 2050 Satakunta-strategian 
tavoitevuoden mukaisesti ja käyttää kaavasta nimeä Satakunnan maakuntakaava 2050. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan keskeisenä lähtökohtana ovat 
Satakunnan maakuntakaava, Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaava 2, joiden kaavamerkintöjä ja määräyksiä tarkastellaan 
uudistuneiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, uusimpien selvitysten, 
suunnitelmien ja inventointitietojen nojalla. Kaavan tarkemmat tavoitteet määritellään 
kaavaprosessin kuluessa vuorovaikutteisesti kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien 
kanssa.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 § mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät 
vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Satakuntaliitossa on valmisteltu maakuntakaavojen uudistamistyötä lakisääteisiä 
maakuntakaavan selvityksiä laatimalla. Selvitykset antavat myös tärkeää tietoa 
maakuntakaavojen toteutuneisuudesta. Satakunnan maakuntakaavaa 2050 varten 
laaditaan riittävät maakuntakaavatason selvitykset. Kaavan vaikutuksia arvioidaan koko 
kaavaprosessin ajan.

Kaavan vireille tulo ja aloitusvaihe

Maakuntahallitus päätti 18.10.2021/151§ asettaa toimikaudekseen maakuntastrategia- ja 
maakuntakaavatoimikunnan, jonka tehtävänä on maakuntastrategian ja 
maakuntakaavan valmistelun ohjaus. Toimikunta on käsitellyt kokouksessaan 
13.12.2021 maakuntakaavoituksen lähtökohtia ja suunnittelutilannetta sekä prosessin 
etenemistä ja alustavaa aikataulua. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa 
sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Laadittavassa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin kaavoituksen lähtökohdista, tarkoituksesta, 
kaavoituksen vaiheista ja suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelyistä ja kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Vireille tulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 
asettaminen toteutetaan samassa yhteydessä maalis-huhtikuussa 2022. Alustavan 
aikataulun mukaisesti alkuvuonna 2022 ryhdytään laatimaan Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja valmistelemaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaista viranomaisneuvottelua. Alustava 
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aikataulun mukaan kaava etenisi valmisteluvaiheeseen vuonna 2023 ja 
ehdotusvaiheeseen 2024. Hyväksymisvaiheessa kaava olisi mahdollisesti vuosina 2025-
2026.

Maakuntakaavan laadinta tulee järjestää siten, että kunnilla, viranomaisilla ja 
sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja arvioida kaavan 
vaikutuksia. Kaavan aloitusvaiheessa pyydetään kuntia, viranomaisia ja sidosryhmiä 
nimeämään edustajansa Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhteistyöryhmään. 
Yhteistyöryhmän tarkoituksena on kuulla eri tahojen näkemyksiä kaavan valmistelusta ja 
toisaalta myös jakaa tietoa kaavan sisällöstä ja vaiheista.

Satakuntaliiton hallintosäännön (maakuntavaltuusto 11.12.2020 § 20) mukaan 
maakuntahallitus päättää maakuntakaavan laadinnan vireillepanosta, laadinnan 
yhteydessä saatuihin lausuntoihin, huomautuksiin ja muistutuksiin annettavista 
vastineista sekä alueiden käyttöä koskevista lausunnoista. Satakuntaliiton 
maakuntavaltuusto hyväksyy Satakuntaliitossa laadittavat maakuntakaavat maankäyttö- 
ja rakennuslain 31 §:n mukaisesti.

Alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf ja maakunta-arkkitehti Daniel Nagy esittelevät 
kokouksessa maakuntakaavoituksen lähtökohtia ja suunnittelutilannetta sekä prosessin 
etenemistä ja alustavaa aikataulua.

Valmistelijat: alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf 
maakunta-arkkitehti Daniel Nagy

Täytäntöönpano: Satakunnan maakuntakaavan 2050 vireille tulosta 
ilmoittaminen

Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää

1) käynnistää Satakunnan maakuntakaavan 2050 
laatimisen ja

2) ilmoittaa kaavan vireille tulosta.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät   184-189, 191, 195-200

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät   190, 192-194

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

                 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Satakuntaliitto
Maakuntahallitus 
PL 260 
28101  PORI

Pykälät 190, 192-194

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 Turku

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

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
(____) päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite

Pykälät Valitusaika
(____) päivää
(____)
(____)

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 
jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmät voi toimittaa: myös nimi, osoite ja 
postiosoite: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituskirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja 
postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (1455/2015) nojalla 
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan
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