
Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

1. Maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja Suomen luonnonsuojeluliitto Porin 
näkemyksen mukaan luonnon asemaa suunnittelussa on tarpeen parantaa ja luontoon 
liittyvien asioiden painoarvoa tulisi lisätä ottamalla niitä suunnittelun lähtökohdiksi 
tarkemmin ja
konkreettisemmin.

Maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavaa koskevien sisältövaatimusten 
mukaisesti (MRL 28 §) kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota mm. 
alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-1

Ei saisi olla este alueiden kehittymiselle, kun kyseessä ei ole esim. luontoarvot Merkitään Eurajoen kunnan lausunto tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua

25 Eurajoen kunta

25-1

MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat toteavat lausunnossaan, että maakuntakaavan 
suorat oikeusvaikutukset maanomistajille esimerkiksi luonnonarvojen säilyttämiseen ja 
infraan liittyvien merkintöjen osalta on tärkeää kuvata selkeämmin.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on 
kuvattu maakuntakaavan oikeusvaikutukset yleispiirteisellä tasolla. 
Valmisteluvaiheessa laadittavassa Satakunnan maakuntakaavan 2050 
kaavaselostuksessa maakuntakaavan oikeusvaikutuksia käsitellään laajemmin ja 
täsmällisemmin.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-1

Siikaisten kunnan lausunnon mukaan maakuntakaava on yleispiirteinen kaava ja se ei 
saa haitata kuntien kaavoitusta.

Siikaisten kunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua

38 Siikaisten kunta

38-1

Ulvilan kaupunki katsoo, että maakuntakaavan avulla tulisi paitsi edistää maakunnan 
elinvoimaisuutta teollisen tuotannon, ruokahuollon sekä tavaraviennin ja -tuonnin 
alueilla, myös tukea sen kykyä huoltovarmuutta vahvistavana toimijana.

Maakunnan elinvoima liittyy useaan maakuntakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 
28 §:n mukaiseen sisältövaatimukseen.

Ulvilan kaupungin lausunto merkitään tiedoksi.

Maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua

42 Ulvilan kaupunki

42-1

44 2. Logistiikkarykmentti
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Lukuun 1.4 viitaten Puolustusvoimat toteaa, että MRL 4 a § mukaan alueiden käytön 
suunnittelussa on turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, 
väestönsuojelun sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja 
varmistettava, ettei niistä vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
täydennetään ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 4 a §.

Maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua44-1
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

2. Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Metsäkeskus pitää hyvänä, että valtakunnallisissa lähtökohdissa (kohta 2.1.) on 
huomioitu Kansallinen metsästrategia ja maakunnallisissa lähtökohdissa (kohta 2.2) 
Lounais-Suomen metsäohjelma 2021-2025 sekä Satakunnan metsätalouden 
kasvuohjelma.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

13 Suomen metsäkeskus

13-2

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja Suomen luonnonsuojeluliitto Porin 
näkemyksen mukaan näkemys tulee pohjata EU:n Biodiversiteettistrategiaan, 
Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT), Maailman ilmastopaneelin IPCC:n 
raportteihin, LULUCF-asetukseen, Suomen ilmastopaneelin kannanottoihin ja Sitran 
julkaisuun Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista.

Biodiversiteettistrategian paikallisen tason toteutuksessa tulee ottaa huomioon
Suomen luontopaneelin suositus suojella/ saattaa luonnontilaan 30% maa- ja meripinta-
alasta, josta 10% tiukan suojelun piiriin viiveettä jokaisessa maakunnassa.

Lisäksi on syytä tarkentaa millä konkreettisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään ja 
miten tavoitteisiin pääsyn onnistumista seurataan ja arvioidaan/ valvotaan. 
Luonnonsuojelutavoitteet, käytännön toimenpidesuunnitelmat tavoitteisiin pääsemiseksi 
sekä tieto siitä miten tavoitteissa on onnistuttu tulisi olla julkista tietoa johon 
kansalaisilla on pääsy.

Osana maankäyttöä ohjaavia luonnonsuojelun tavoitestrategioita mainittakoon
biodiversiteettistrategian lisäksi suunnittelua ohjaaviksi IPCC-raportit, LULUCF-asetus
ja Suomen ilmastopaneelin kommentit hiilinielujen arviointia koskien,
uusimpana 3/2022 ilmestynyt “Metsät ja ilmasto: hakkuut, hiilinielut ja puun
käytön korvaushyödyt”. Mainittakoon myös että Suomella on nykyään kansallinen
pölyttäjästrategia.

Kansallinen pölyttäjästrategia ja toimenpidesuunnitelma (Ympäristöministeriö 2022) 
lisätään osallistumis- ja arviointisuunnitelman valtakunnallisiin strategioihin.

Muilta osin lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-2

CAP27-Satakunnan älykäs maaseutu, Lounais-Suomen metsäohjelma, metsätalouden ja 
–teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisselvitys sekä bio- ja kiertotalouden 
kasvuohjelma tarjoavat mahdollisuuksia maakunnalle. Oikealla tavalla 
maakuntakaavassa huomioituina ne tuovat elinvoimaa ja kilpailukykyä Satakuntaan 

Lausunnossa mainitut selvitykset ja ohjelmat on tunnistettu Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa maakunnallisina 
lähtökohta-aineistoina.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

17 ProAgria Länsi-Suomi ry

17-2
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

edistäen samalla sekä kestävää maataloutta että luontoarvojen säilymistä. Lausunto merkitään tiedoksi.

Jämijärven kunnan lausunnossa todetaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kohdassa 2.1.2 Valtakunnalliset strategiat ja suunnitelmat ei mainita kovinkaan 
laajasti elinvoimapoliittisista valtakunnallisista ohjelmista, strategioista tai tavoitteista. 
 
Sekä ilmasto- että elinvoimapolitiikkaan liittyen energiapoliittisten näkökantojen rooli 
vaikuttaa myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa liian suppealta. Esimerkiksi  
kohdassa 2.1.2. ei mainita riittävässä laajuudessa myöskään energiapolitiikkaa koskevia 
valtakunnallisia ohjelmia, tavoitteita tai strategioita.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on pyritty 
tunnistamaan keskeisimmät valtakunnalliset strategiat ja suunnitelmat suunnittelun 
lähtökohdiksi. Ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat suunnitelmat on myös nostettu 
esiin valtakunnallisina lähtökohtina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan 
täydentää kaavaprosessin kuluessa.

Jämijärven kunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

22 Jämijärven kunta

22-2

Alueiden rajauksia tulee tarkentaa, nykyiset ovat liian laajoja ilman perusteita, esim. 
kh1 ja kh2.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan keskeisenä lähtökohtana ovat 
voimassa olevat Satakunnan maakuntakaavat ja niiden kaavamerkinnät ja -
määräykset. Kaavamerkintöjen ja -määräysten kehittämistarpeita tarkastellaan 
suhteessa olosuhteissa, ympäristössä ja tietoperustassa esiin tulleisiin muutoksiin ja 
suunnittelun perustana olevien tavoitteiden, strategioiden ja suunnitelmien ja 
lainsäädännön muutoksiin sekä maakuntakaavan toteutumisen seurannan kautta 
esiin nousseisiin tarkistamistarpeisiin.

Maakuntakaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaiset alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteet, joiden perusteella tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muiden 
tavoitteiden ohella myös kulttuuriarvojen vaalimista. Alueiden käytön tavoitteita 
toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laaditaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös maiseman ja kulttuuriperinnön vaalimiseen, 
jonka osana käsitellään valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) inventointi on 
valtioneuvoston 22.12.2009 tekemällä päätöksellä otettu valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi rakennettua kulttuuriympäristöä 
koskevaksi inventoinniksi, mikä tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelun 
lähtökohtana.

Satakuntaliitto on käynnistänyt maakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen päivitys- ja täydennysinventoinnin vuoden 2022 alussa. 
Inventoinnissa tarkistetaan Satakunnan maakunnallisesti merkittävien 
kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennetään kohdeluetteloa 
modernin rakennusperinnön osalta. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti 
maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

25 Eurajoen kunta

25-2
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Merkitään Eurajoen kunnan tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Finavia lausunnossaan tuo esille, että valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on 
todettu valtakunnallisten lentoasemien kehittymismahdollisuuksien turvaaminen.
Finavia toteaa, että riittävän etäisyyden säilyttäminen melua tuottavien ja melun 
haitoille herkkien toimintojen välillä on tarpeellista ja järkevää.

Maakuntakaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaiset alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteet, joiden perusteella tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muiden 
tavoitteiden ohella turvallisen ja terveellisen elin- ja toimtaympäristön luomista ja 
liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat maankäyttö- ja 
rakennuslain 28 §:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen 
järjestelyihin, joiden osana lentoasemien kehiitymisedellytyksiä käsitellään ja 
elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden näkökulmat huomioidaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

26 Finavia Oyj

26-2

Huittisten kaupunki lausunnossaan toteaa, että valtakunnalliset ja maakunnalliset 
lähtökohdat on huomioitu laajasti ja kattavasti.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

29 Huittisten kaupunki

29-2

Metsähallituksen mielestä Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lahtökohdat 
on koottu hyvin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

33 Metsähallitus

33-2

MTK:n näkemyksen mukaan olisi tarpeen lyhyesti kuvata MRL:n uudistamistilannetta, 
aikataulua ja sen aiheuttamia mahdollisia muutoksia kaavaprosessin aikana. MTK 
toteaa, että kaavoituksen kannalta keskeiset tämänhetkiset ohjelmat, strategiat ja 
suunnitelmat on kattavasti kuvattu. MTK katsoo, että kansallinen metsästrategia-
kohdasta tulee poistaa lause ”erityisesti METSO-ohjelman toteuttaminen on tärkeää 
metsästrategian tavoitteiden toteutumisen kannalta”. MTK toteaa tukevansa 
voimakkaasti METSO-ohjelmaa, mutta lause on epäolennainen ja kokonaisuutta 
hämärtävä KMS:n kokonaisuutta kuvattaessa.

MTK-Satakunta ja 			MTK-metsänomistajat/Satakunta lausunnon perusteella päivitetään 
maankäyttö- ja rakennuslain tilannetta koskevat kohdat osallistumis- ja 
arviointisuunnittelmasta ja tarkennetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kansallista metsästrategiaa koskevaa tekstiä.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-2

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

37 Satakunnan Museo

37-2
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Satakunnan museon lausunnon mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jää 
epäselväksi, millä tavoin maakunnan muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet 
on huomioitu. Sivulla 15 mainitut valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet 
(VARK) edustavat vain pientä osaa maakunnan tunnetuista muinaisjäännöksistä. Vaikka 
VARK-kohteet tulee huomioida yhtenä alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana, 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tulisi kiinnittää huomiota myös muihin 
muinaisjäännöksiin ja kulttuuriperintökohteisiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kappaleen 5 Satakunnan maakuntakaavan 
2050 tietopohjan kuvauksessa on mainittu yleisellä tasolla toimijat, joiden tuottamaa 
aineistoa kaavan laatimisessa hyödynnetään. Muinaisjäännösrekisterin laatijana 
toimiva Museovirasto on osa valtiohallintoa, joka on mainittu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman kappaleessa 5 sivulla 25. 

Tavoitteena on kaavan valmisteluvaiheessa koota yhteen suunnittelutyössä käytetty 
tietopohja. 

Satakunnan Museon lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Yhdyskuntarakentamisen ja tuulivoimalarakentamisen mahdollistaminen. Satakunnan maakuntakaava 2050 laaditaan kaikki maankäyttömuodot kattavana 
kokonaismaakuntakaavana, jolloin käsitellään yhdyskuntarakenteeseen, alueiden 
käyttöön ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä koko maakunnan alueella. 

Maakuntakaavan yleinen sisältö määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n ja 71 
b §:n mukaan. Yhdyskuntarakentaminen on osa maakunnan tarkoituksenmukaisen 
alue- ja yhdyskuntarakenteen sisältövaatimusta ja energiahuollon ratkaisut ovat osa 
ympäristön ja talouden kannalta kestäviä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyjä 
koskevaa sisältövaatimusta.

Siikaisten kunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

38 Siikaisten kunta

38-2

Traficomin lausunnon mukaan suunnitelmassa on hyvin tunnistettu laajasti 
valtakunnalliset ja alueelliset lähtökohdat. 

Lausunnossa todetaan, että valtakunnallisten tavoitteiden ja strategioiden osalta on 
hyvä muistaa myös:
- 	Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen on käynnistynyt keväällä 
2022, joten maakuntakaavaprosessin aikana kannattaa varautua 
alueidenkäyttötavoitteiden päivitykseen.
- Keväällä 2022 nopeasti muuttunut maailmanpoliittinen tilanne voi samoin tuoda uusia 
valtakunnallisia linjauksia huomioon otettavaksi myös maakuntakaavan laadinnassa. 
Traficomin koordinoiman liikennejärjestelmäanalyysin yhteydessä on arvioitu tilanteen 
vaikutuksia liikenteeseen:
- Viestintäverkkojen kehittämisen tuorein kansallinen strategia on "Suomi 
tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi – Digitaalisen infrastruktuurin strategia 2025" 
[http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-556-9 . Digitaalisen infrastruktuurin strategiassa 
määritellään Suomelle teknologianeutraalit laajakaistatavoitteet vuodeksi 2025 sekä 
keinot näiden saavuttamiseksi. Strategiassa on huomioitu niin elinkeinoelämän kuin 
kuluttajienkin tarpeet. Strategia sisältää toimenpiteitä sekä 5G:n käyttöönoton 
edistämiseksi että valokuiturakentamisen tukemiseksi. Lisäksi strategiassa on 
tunnistettu keskeisiä palveluiden ja olemassa olevan infrastruktuurin digitalisointiin 

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

41 Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM

41-2
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

liittyviä haasteita ja tietotarpeita, jotka ovat merkityksellisiä esimerkiksi 
automatisoituvan liikenteen kannalta.] Traficom toteaa, että strategia on hyvä ottaa 
tarpeellisin osin huomioon maakuntakaavan päivityksessä viestintäverkkojen 
kehittämisen osalta.

Ulvilan kaupungin lausunnossa todetaan tulevassa maakuntakaavan suunnittelussa 
olevan erityisesti tarvetta päivitää aurinkoenergian tuotantoa koskevalta osaltaan, 
koska nykyiset teollisen kokoluokan aurinkoenergiahankkeet ovat 
ympäristövaikutuksiltaankin merkittävät.

Vaihemaakuntakaava 2 on vanhentunut aurinkoenergian tuotantoa koskevalta
osaltaan. Kaavaa laadittaessa ei ole voitu ennakoida niin merkittävää
aurinkoenergiahankkeiden muutosta kuin mitä nyt näemme. Eteläisessä Suomessa
on käynnistymässä useita teollisen kokoluokan aurinkoenergiahankkeita, jotka
ovat ympäristövaikutuksiltaan tyystin erilaisia kuin suuret tuulivoimahankkeet.
Tämän hetkisissä suurissa aurinkoenergiahankkeissa korostuu niiden sijainti suhteessa 
kantaverkon solmukohtiin.

Aurinkoenergian tuotantoon soveltuvia alueita käsitellään Satakunnan 
maakuntakaavassa 2050. 

Satakuntaliitto on saanut ympäristöministeriöltä myönteisen avustuspäätöksen 
Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvityksen 
laatimiseen. Selvityksessä tarkastellaan myös aurinkovoimaloiden 
suunnittelutilannetta ja sähköverkon kysymyksiä.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

42 Ulvilan kaupunki

42-2

Puolustusvoimien lausunnossa todetaan, että  Luvussa 2.1.1 on esitetty otsikkotasolla 
viisi kokonaisuutta, joihin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) jakautuvat. 
VAT:ien vaikuttavuuden kuvaamiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olisi hyvä 
tuoda ilmi, että edellä mainitut viisi kokonaisuutta sisältävät useita yksityiskohtaisempia 
tavoitteita.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT) koskevaa kuvausta kappaleessa 
2.1.1. täydennetään.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun lähtökohdat

44 2. Logistiikkarykmentti

44-2
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

3. Satakunnan maakuntakaavan 2050 sisältö

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja Suomen luonnonsuojeluliitto Porin 
näkemyksen mukaan näkemys tulee pohjata EU:n Biodiversiteettistrategiaan, 
Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT), Maailman ilmastopaneelin IPCC:n 
raportteihin, LULUCF-asetukseen, Suomen ilmastopaneelin kannanottoihin ja Sitran 
julkaisuun Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista.

Lausunnossa esitetään muun muassa:
- ruokaturvan maankäytöllinen suunnittelu mukaan kaavaan, ruokaturvan
edellytysten maankäyttö tulee toteuttaa luonnon monimuotoisuutta suojellen,
huomion kohteiksi pölyttäjien elinalueet ja niiden lisääminen, marja- ja
sienimaastot sekä kalavedet
-lähiluontopolut ja -reitistöt sekä retkeilyalueet kansanterveyden edistämisen ja 
ylläpitämisen keinoiksi (esikuvina Lahden Luontoaskel terveyteen ja Keski-Suomen
Meijän polku -hankkeet)

Konkreettisia ehdotuksia:
Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja retkeily- ja virkistysalueiden lisääminen/
säilyttäminen:
Maakuntaan ehdotetaan kolmea uutta kansallispuistoa: Pinkjärven, Joutsijärven ja
Koskeljärven alueille.
Vesistönsuojelu, luonnon monimuotoisuuden suojelu, ruokaturvan edistäminen:
Karvianjoen, Kokemäenjoen ja Eurajoen vesistöille toteutetaan esteettömät
kulkuyhteydet vaelluskaloille, tarvittaessa yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa.
Vesistöt kunnostetaan monimuotoisuutta tukeviksi valuma-aluelähtöisellä
suunnittelulla huomioiden myös kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat.

Ilmastokriisin hillintäkeinot:
Hiilensidonnan edistäminen luonnonalueiden avulla: mm. sellaiset pienet pellot,
joilla ei ole merkitystä elintarviketuotannon kannalta, vaan joita lähinnä viljellään
pinta-alatukien vuoksi, suunnitellaan metsitettäviksi. Käytöstä poistuneille
turvetuotantoalueille suunnitellaan ja toteutetaan ilmastonsuojelua ja
monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 sisältö

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-3

Pohjakartta tulisi olla sellainen, että kohteet/alueet olisivat helposti löydettävissä. Maakuntakaavan pohjakartan tulee olla sellainen, että sen avulla voidaan saada kuva 
olemassa olevan ympäristön oleellisista piirteistä ja paikantaa 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 sisältö

25 Eurajoen kunta

25-3
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

maakuntakaavakohteiden sijainti kaavan yleispiirteisyyden mukaisella tarkkuudella. 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 pohjakartalla esitetään siten kuntarajat, tärkein 
nimistö, vesistöt, pellot, keskeinen liikenneverkko ja rakennettujen alueiden 
yleispiirteinen sijoittuminen.

Merkitään Eurajoen kunnan lausunto tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

- Missä vaiheessa maakuntakaavan sisällön teemat (kappale 3.2.) päätetään/on 
päätetty ja mihin aineistoon teemaraportit perustuvat? 
- Voiko asiaan vaikuttaa vielä prosessin kuluessa?

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.12.2021 käynnistää 
Satakunnan maakuntakaavan 2050. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti 
Satakunnan maakuntakaava 2050 laaditaan kokonaismaakuntakaavana, jolloin 
käsitellään yhdyskuntarakenteeseen, alueiden käyttöön ja kehittämiseen liittyviä 
kysymyksiä koko maakunnan alueella. Maakuntakaavan yleinen sisältö määräytyy 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n ja 71 b §:n mukaan.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 aloitusvaiheessa on laadittu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS), joka on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen 
virallinen asiakirja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 
maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Lisäksi viranomaisilta ja 
sidosryhmiltä on pyydetty lausuntoja OAS:in sisällöstä. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa täydennetään saadun palautteen perusteella ottaen huomioon 
maakuntakaavan tehtävä ja tarkoitus.

Satakunnan maakuntakuntakaavan 2050 prosessin vaiheet ja aikataulu on kuvattu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman luvussa 12. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellään kaavan valmistelussa ja kaavan 
vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen 
periaatteet ja toteuttamistavat. Kaavaprosessin kuluessa on useita mahdollisuuksia 
vaikuttaa kaavan sisältöön ja myös selvityksiin. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa Satakunnan kunnille, 
asukkaille ja yhdistyksille, viranomaisille ja sidosryhmille sekä muille kaavoituksesta 
kiinnostuneille tietoa Satakunnan maakuntakaavan 2050 prosessin lähtökohdista, 
alustavista tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten 
arvioimisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään 
koko kaavaprosessin ajan.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan keskeisenä lähtökohtana ovat 
voimassa olevat Satakunnan maakuntakaavat, joiden kaavamerkintöjä ja määräyksiä 
tarkastellaan uudistuneiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, uusimpien 
selvitysten, suunnitelmien ja inventointitietojen nojalla. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia 
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen 
kehittämisestä. Satakunnan maakuntakaavan seurantaa ja selvitysten 
ajantasaisuuden arvioimisen helpottamiseksi Satakuntaliitto on laatinut  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 sisältö

28 Geologian tutkimuskeskus GTK
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

karttapohjaisen sovelluksen, jonka avulla on mahdollista tarkastella maakuntakaavaa 
teemoittain jaoteltuna sekä arvioida kaavan toteutumista paikkatietoaineistojen 
avulla. 

Kaavan tarkemmat tavoitteet määritellään kaavaprosessin kuluessa 
vuorovaikutteisesti kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena on, 
että voimaan tullessaan Satakunnan maakuntakaava 2050 kumoaa Satakunnan 
aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Valmisteluvaiheessa Satakunnan maakuntakaavan 2050 sisällöt jaetaan teemoihin, 
joita käsitellään teemaraporteissa.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Huittisten kaupunki katsoo, että energiahuolto -teemaa tulee tarkastella teknologinen 
kehitys ja energiatuotannon tulevaisuus huomioiden.

Huittisten kaupunki toteaa, että pohjakartta tulee tarkistaa Huittisista taajamien sekä 
teollisuuden ja palveluiden alueiden osalta.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laaditaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös ympäristön ja talouden kannalta kestäviin 
teknisen huollon järjestelyihin, jonka osana tarkastellaan energiatuotannon 
tulevaisuuden kehitystarpeita maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Satakunnan tuulivoimaselvitys ja syksyllä 2022 käynnistyvä Vihreän siirtymän 
hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvitys tuottavat tietoa 
kaavaprosessiin.

Maakuntakaavan pohjakartan esitystapa valitaan siten, että sen avulla voidaan saada 
kuva olemassa olevan ympäristön oleellisista piirteistä ja paikantaa 
maakuntakaavakohteiden sijainti kaavan yleispiirteisyyden mukaisella tarkkuudella. 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 pohjakartalla esitetään siten kuntarajat, tärkein 
nimistö, vesistöt, pellot, keskeinen liikenneverkko ja rakennettujen alueiden 
yleispiirteinen sijoittuminen.

Merkitään Huittisten kaupungin lausunto tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 sisältö

29 Huittisten kaupunki

29-3

MTK:n lausunnossa todetaan, että Satakunnan osalta tarve kokonaismaakuntakaavan 
päivittämiseen on ilmeinen, vaikka alueella ei olekaan suurta asunto- tai muun 
rakentamisen laajentumispainetta energian tuotantoa lukuun ottamatta. Lähtökohta 
aluevarauksille on asianmukaisesti kirjattu.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 sisältö

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-3

Teemoina mm. liikenne, energia. Satakunnan maakuntakaava 2050 laaditaan kaikki maankäyttömuodot kattavana 
kokonaismaakuntakaavana, jolloin käsitellään yhdyskuntarakenteeseen, alueiden 
käyttöön ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä koko maakunnan alueella. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 sisältö

38 Siikaisten kunta

38-3

torstai 10. marraskuu 2022 Sivu 3/4



Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Maakuntakaavan yleinen sisältö määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n ja 71 
b §:n mukaan. Liikennejärjestelmä ja energiahuollon ratkaisut ovat osa ympäristön 
ja talouden kannalta kestäviä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyjä koskevaa 
sisältövaatimusta.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Puolustusvoimien toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi Puolustusvoimat esittää, että 
maakuntakaavaan tehdään merkintöjä mm. Puolustusvoimien alueista, melualueista 
sekä suojavyöhykkeistä.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 sisältö

44 2. Logistiikkarykmentti

44-3
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

4. Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Karvian kunta toteaa, että maakuntakaavalla on iso ohjausvaikutus maakunnan 
kehittämiselle ja sen laadinnassa tulee iso painoarvo antaa elinvoiman kehittymiselle ja 
yrityselämän toimintaedellytyksille.

Maakuntakaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaiset alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteet, joiden perusteella tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muiden 
tavoitteiden ohella myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun 
kehittymistä. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laaditaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös maakunnan elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiin maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Merkitään Karvian kunnan lausunto kaavan tavoitteista tiedoksi jatkosuunnittelua 
varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

12 Karvian kunta

12-4

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja SLL Pori on esittänyt kirjattavaksi 
mukaan kaavan tavoitteisiin: -luonnon monimuotoisuuden suojelu ja edistäminen 
biodiversiteettistrategian
vähimmäistavoitteiden %osuuksilla (10% maa- ja merialasta tiukkaan oikeudelliseen
suojeluun viiveettä, yhteensä 30% maa- ja merialasta suojeluun/luonnon
ennallistamisen piiriin mahdollisimman pian)
- vesistöjensuojelu mukaan omana erillistavoitteenaan
- ilmastokriisistä selviytymisen edellytykset maakuntakaavaan mukaan omana
tavoitteenaan, sisältäen mm. metsä- ja suoalueiden hiilinielulaskennat (vrt.
maakunnan päästöjen kompensaatio), myös säästeliään maankäytön vaatimus
voimakkaammin ja konkreettisemmin mukaan; ei enää enempää luonnonalueiden
uhraamista rakentamiselle vaan jo käyttöön otettujen alueiden monimuotoisempi ja
tehokkaampi käyttö, kuitenkin niin että asuinalueilla säilyy paikallistason
ekosysteemipalvelut turvaava luontoverkosto
- ruokaturvan maankäytöllinen suunnittelu mukaan kaavaan, ruokaturvan
edellytysten maankäyttö tulee toteuttaa luonnon monimuotoisuutta suojellen,
huomion kohteiksi pölyttäjien elinalueet ja niiden lisääminen, marja- ja
sienimaastot sekä kalavedet
- lähiluontopolut ja -reitistöt sekä retkeilyalueet kansanterveyden edistämisen ja 
ylläpitämisen keinoiksi (esikuvina Lahden Luontoaskel terveyteen ja Keski-Suomen
Meijän polku -hankkeet)

Satakunnan maakuntakaavan 2050 perustavoitteet määritellään maankäyttö- ja 
rakennuslain yleisten alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden, valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden sekä maakuntakaavan sisältövaatimusten pohjalta 
Satakunnan maakunnalliset olosuhteet ja erityistarpeet huomioiden.

Laadittaessa Satakunnan maakuntakaavaa 2050 huomioidaan naapurimaakuntien 
voimassa olevat tai vireillä olevat maakuntakaavat ja yhteensovitetaan maakuntien 
tavoitteita erityisesti koskien aluerakenteen ja liikenneverkon tavoitteita sekä 
ympäristöön liittyviä näkökulmia kuten vesistöalueet, maisema-alueet ja 
viherverkosto.

Satakunta-strategiassa on määritelty maakunnan tavoiteltu kehitys, jota pyritään 
konkretisoimaan Satakunnan maakuntakaavalla 2050. Satakunnan maakunnallisia 
strategioita, selvityksiä ja suunnitelmia tarkastellaan tavoitevaiheessa Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 tavoitteiden näkökulmasta.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:ssä ja 71 b §:ssä. Sisältövaatimukset konkretisoivat lain yleistavoitetta kestävän 
kehityksen edistämisestä ja maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaisia alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteita. Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa on 
maakuntakaavan sisältövaatimuksissa mainitut seikat otettava huomioon ja 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

15 SLL Pori ja SLL Satakunta
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Konkreettisia ehdotuksia:
Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja retkeily- ja virkistysalueiden lisääminen/
säilyttäminen:
Maakuntaan ehdotetaan kolmea uutta kansallispuistoa: Pinkjärven, Joutsijärven ja
Koskeljärven alueille.
Vesistönsuojelu, luonnon monimuotoisuuden suojelu, ruokaturvan edistäminen:
Karvianjoen, Kokemäenjoen ja Eurajoen vesistöille toteutetaan esteettömät
kulkuyhteydet vaelluskaloille, tarvittaessa yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa.
Vesistöt kunnostetaan monimuotoisuutta tukeviksi valuma-aluelähtöisellä
suunnittelulla huomioiden myös kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat.  

Ilmastokriisin hillintäkeinot:
Hiilensidonnan edistäminen luonnonalueiden avulla: mm. sellaiset pienet pellot,
joilla ei ole merkitystä elintarviketuotannon kannalta, vaan joita lähinnä viljellään
pinta-alatukien vuoksi, suunnitellaan metsitettäviksi. Käytöstä poistuneille
turvetuotantoalueille suunnitellaan ja toteutetaan ilmastonsuojelua ja
monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä.

Vapaamuotoisessa lausunnossaan Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja SLL 
Pori esittää kaavan yleisiksi tavoitteiksi: Satakunnan maakuntakaavan tulee 
mahdollistaa ekosysteemiltään elinvoimainen ja monimuotoinen, hiilineutraali, 
mahdollisimman omavarainen, viihtyisä ja terveyttä tukeva maakunta.

Osatavoite 1: Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja edistäminen:
Kolmannes Satakunnan maa- ja merialasta luonnolle biodiversiteettistrategian 
mukaisesti.

Käytännön toteutusehdotuksia Satakunnan luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi: 
3 uutta kansallispuistoa Satakuntaan (Joutsijärvi, Pinkjärvi, Koskeljärvi), lisäksi muiden 
luontoalueiden suojeluun saattaminen.

Vesistöjen suojeleminen osaksi maakuntakaavaa

Vesistöt kunnostetaan monimuotoisuutta tukeviksi valuma-aluelähtöisellä suunnitte-
lulla, huomioiden myös kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat.

Osatavoite 2: ilmastokriisistä selviytyminen
Satakunnan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi maakuntakaavaan tulee laskea ja 
määrittää riittävät hiilivarastoina ja -nieluina toimivat luontoalueet 
varovaisuusperiaatetta noudattaen.

Osatavoite 3: viihtyisämpiä, terveellisempiä ja turvallisempia asuinalueita
Ekosysteemipalvelut osaksi maakuntakaavaa ja yhdyskuntasuunnittelua
Säästeliäämpää ja monimuotoisempaa maankäyttöä.

selvitettävä siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana 
edellyttää.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitevaiheessa muodostetaan kaavan 
sisällölliset tavoitteet. Tavoitteet sovitetaan yhteen maankäyttö- ja rakennuslain 
sisältövaatimusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 
Tavoitteiden laadinnassa otetaan huomioon yhtenä lähtöaineistona kunnille, 
viranomaisille ja sidosryhmille lähetetyn tavoitekyselyn vastaukset.

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja SLL Porin lausunnossa esittämät 
tavoitteet merkitään tiedoksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaan maakuntakaavan suunnittelussa tulee Satakunnan maakuntakaavan 2050 perustavoitteet määritellään maankäyttö- ja 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet; Satakunta

17 ProAgria Länsi-Suomi ry
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

huomioida riittävä vuorovaikutteisuus alueen sidosryhmien kanssa sekä varmistaa 
kattava vaikutusten arviointi 11 erilliselle sisältövaatimukselle. Luonto- ja 
kulttuuriarvoille tulee antaa oma merkityksensä, mutta yhtä oleellista on huomioida 
maakunnan elinvoiman ja kilpailukyvyn edistäminen.

ProAgria Länsi-Suomi haluaa kiinnittää erityistä huomiota maakunnan 
elintarviketuotannon – sekä alkutuotannon että jatkojalostuksen – toiminnan 
turvaamiseen. Nykyinen maailmantilanne on osoittanut huoltovarmuuden ja oman 
ruoantuotannon merkityksen hyvin konkreettisella tavalla. Maakunnan merkitys 
elintarviketuottajana on huomattava, eikä kaavoituksella tule aiheuttaa hankaluuksia 
maatalouden kehittämisinvestoinneille ja rakentamiselle. Vaihemaakuntakaava 2:sta 
poistettuja kaavamerkintöjä kuten vma, kh, kh1 ja kh2 ei pidä yrittää esittää uudelleen 
tulevaan kaavaan.

rakennuslain yleisten alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden, valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden sekä maakuntakaavan sisältövaatimusten pohjalta 
Satakunnan maakunnalliset olosuhteet ja erityistarpeet huomioiden.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:ssä ja 71 b §:ssä. Sisältövaatimukset konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain 5 
§:n mukaisia alueiden käytön suunnittelun tavoitteita. Satakunnan maakuntakaavaa 
2050 laadittaessa on maakuntakaavan sisältövaatimuksissa mainitut seikat otettava 
huomioon ja selvitettävä siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä 
kaavana edellyttää.

Maankäyttö- ja rakennuslain 4 a §:n mukaisesti alueiden käytön suunnittelussa on 
turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, väestönsuojelun 
sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, ettei niistä 
vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä.

Huoltovarmuuden turvaamiseen liittyvät kehittämistarpeet otetaan huomioon 
Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa maankäyttö- ja rakennuslain 4 a §:n 
mukaisesti.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan lähtökohtana ovat Satakunnan 
voimassa olevien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja -määräykset. Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2  maiseman, luonnonarvojen ja kultturiperinnön vaalimista 
käsitteleviä kaavamerkintöjä ovat muiden ohella valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue (vma), valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, ehdotus (vma-e), 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kh1), maisemallisesti 
tärkeä alue ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (kh). 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt on osoitettu Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 Museoviraston laatiman inventoinnin (RKY) pohjalta, joka 
on valtioneuvoston 22.12.2009 tekemällä päätöksellä otettu maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi 
inventoinniksi. 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on myös osoitettu valtakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysaineistossa ehdotetut alueet 
(vma-e), jotka valtioneuvoston päätöksen 18.11.2021 mukaisesti muodostavat 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkoittaman inventoinnin (VAMA2021). Inventointi korvaa valtioneuvoston 5.1.1995 
periaatepäätöksen mukaisen aiemman inventoinnin valtakunnallisesti arvokkaista 
maisema-alueista.

Satakuntaliitto on käynnistänyt 2022 keväällä maakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitys- ja täydennysinventoinnin. 
Inventoinnissa tarkistetaan Satakunnan rakennusperintö 2005 nimellä vuosina 2004-
2005 laaditun Satakunnan maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen tiedot 
ja aluerajaukset. Lisäksi kohdeluetteloa on tarkoitus täydentää modernin 
rakennusperinnön osalta. Konsultin selvitystyön tuloksena vuoden 2023 kesällä 
valmistuvaa inventointiaineistoa hyödynnetään Satakunnan maakuntakaavan 2050 
tausta-aineistona.
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Lausunto merkitään tiedoksi.

Jämijärven kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että kaavoituksen keskeisiin 
tavoitteisiin kuuluu elinvoimaan liittyvät tavoitteet. Tältä osin ehdotus Satakunnan 
maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osin puutteellinen.  
Kohdassa 4.1 Yleiset tavoitteet elinvoimatavoitteet tulisi olla vahvemmin esillä.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on 
kuvattu maakuntakaavan tavoitteet yleispiirteisellä tasolla. Aloitus- ja 
tavoitevaiheessa muodostetaan kaavan sisällölliset tavoitteet pääpiirteissään. 

Maakunnan elinvoima liittyy useaan maakuntakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 
28 §:n mukaiseen sisältövaatimukseen.

Jämijärven kunnan lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

22 Jämijärven kunta

22-4

Lausunnossaan Gasgrid pyytää huomioimaan kaavoituksessa monimuotoiset kaasut: 
- uudenlaisten vety- ja P2X-teollisuuden tuotantolaitoshankkeet
- erilaisten monimuotoisten kaasuputkistojen ja sähköverkon infrahankkeet
- eri sektoreiden väliset integraatiomahdollisuudet, kuten vedyn- ja P2X-tuotteiden 
valmistuksessa
syntyvän hukkalämmön hyödyntäminen kaupunkien, kuntien ja teollisuuden 
lämmönlähteenä.

Gasgridin lausunnonssa todetaan, että energiamurroksen aikaansaamiseksi ja 
hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirryttäessä tarvitaan pitkäjänteisiä päätöksiä ja 
projektien toteuttamista ja kaavoitus tukee omassa roolissaan näiden hankkeiden 
toteuttamista. Suunnittelemalla maankäyttöä sekä uuden teollisuuden, sektoreiden 
välisen integraation ja infrahankkeiden tehokkaan
toteuttamisen mahdollistavaksi, on mahdollista merkittävästi nopeuttaa 
energiamurrosta ja alueellista kehitystä.

Satakuntaliitossa käynnistetään syksyllä 2022 Vihreän siirtymän hankkeet 
Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvitys, jossa tutkitaan mm. 
aurinkoenergialueiden suunnittelua ja sijoittumista Satakunnassa sekä vihreän 
siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeita, sähkönsiirtotarpeita ja 
kaasuverkkotarpeita. Selvitys toimii Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhtenä 
taustaselvityksenä. 

Lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

23 Gasgrid Finland Oy

23-4

Elinkeinojen uudistumismahdollisuutta tulee painottaa kehitysmahdollisuuksia luoden. Maakuntakaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaiset alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteet, joiden perusteella tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muiden 
tavoitteiden ohella myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun 
kehittymistä. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös maakunnan elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiin maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti. 

Eurajoen kunnan lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

25 Eurajoen kunta

25-4
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Geologian tutkimuskeskus tuo lausunnossaan esille, että maankäyttö- ja rakennuslain 
ohjeistuksen mukaan kaavoituksessa ja suunnittelussa tulee mm. ottaa huomioon 
säästeliäs luonnonvarojen, lähinnä vesi- ja maa-ainesvarojen käyttö. Tämä tulee näkyä 
kaavan suunnittelussa. Tavoiteltavaa kehitystä ohjaava Satakuntastrategia puolestaan 
painottaa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Tämä vaatii mm. sään 
ääri-ilmiöiden, tulvariskin, hulevesikysymysten yms. huomioimista entistä paremmin.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

28 Geologian tutkimuskeskus GTK

28-4

Metsähallitus esittää maakuntakaavan tavoitteiden asettamisessa: 
- huomioitavaksi hallitusohjelman tavoitteet tuulivoiman osuuden kasvattamiseksi 
Suomen energiantuotannossa
- tuulivoimatuotannon mahdollistamista siten, että aluerajaukset ovat riittävän laajoja 
maakuntakaavavaiheessa
- otettavaksi huomioon käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden kulutus ja 
kulutustarve pitkällä aikavälilla sekä sovitettava yhteen kiviaineshuollon (ja suojelun) 
tarpeet.

Maakuntakaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaiset alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteet, joiden perusteella tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muiden 
tavoitteiden ohella luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä 
ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, 
luonnonarvojen vaalimiseen, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, vesi- 
ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön ja ympäristön ja talouden kannalta 
kestäviin teknisen huollon järjestelyihin maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 
mukaisesti.

Satakunnan maakuntakaavassa 2050 käsitellään maakunnallisesti merkittäviä 
tuulivoimatuotannon alueita maakuntakaavan yleispiirteisellä suunnittelutarkkuudella.

Satakunnan tuulivoimaselvitys on yksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 
taustaselvityksistä. Myös Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 
2050 -selvitys tuottaa kaavaprosessiin tietoa uusiutuvan energian hankkeista ja 
niiden tarpeista sähkönsiirron suhteen. 

Metsähallituksen tavoite-esitys merkititään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

33 Metsähallitus

33-4

MTK:n lausunnossa todetaan, että maakuntakaavan tarkoitus on palvella alueen 
kehittämistä. Sen vuoksi siinä tulee näkyä selvästi mahdollistava näkökulma. Koska 
ympäröivä maailma muuttuu ennakolta arvaamattomasti ja maakunnan strategisia 
tavoitteita voidaan tarvittaessa päivittää, maakuntakaavan on oltava joustava. Kaavoja 
ei pystytä uudistamaan ja päivittämään samalla tavoin.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitevuosi on määritetty Satakunta-strategian 
tavoitevuoden mukaan.

Satakunta-strategiassa on määritelty vuoteen 2050 asti ulottuva maakunnan kehitys, 
jota pyritään konkretisoimaan Satakunnan maakuntakaavalla 2050. Satakunnan 
maakunnallisia strategioita, selvityksiä ja suunnitelmia tarkastellaan maakuntakaavan 
tavoitevaiheessa ja pyritään määrittämään Satakunnan maakuntakaavan 2050 
tavoitteet.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-4
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, yleispiirteinen 
suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Satakunnan maakuntakaavan 2050 
saatua lainvoiman, seurataan kaavan ajantasaisuutta suhteessa esim. 
toimintaympäristön muutoksiin ja maakunnallisiin strategioihin ja ryhdytään 
tarvittaessa toimenpiteisiin kaavan saattamiseksi ajan tasalle. 

MTK-Satakunnan ja 			MTK-metsänomistajien lausunto merkitään tiedoksi.

Porin yliopistokeskus lausunnossaan esittää yleisiin tavoitteisiin lisättäväksi maininta 
kaavoitustyöhön vaikuttavista valtakunnallisista strategioista. Lausunnon mukaan 
strategiat on suunnitelman aikaisemmissa luvuissa tuotu hyvin esiin, mutta niiden 
kytkös ja vaikutus maakuntakaavan yleisiin tavoitteisiin ei selviä.

Porin yliopistokeskus lausunnossaan katsoo, että valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden kappaleessa olisi luonnon monimuotoisuutta ja 
kulttuuriympäristön arvoja koskevassa kohdassa hyvä mainita myös kulttuuriperintö, 
esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”turvataan luonnon monimuotoisuutta, 
kulttuuriympäristön arvoja ja kulttuuriperintöä, sekä … ”.

Täydennetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman Satakunnan maakuntakaavan 
2050 tavoitteita käsittelevien kappaleiden tekstejä Porin yliopistokeskuksen 
lausunnon mukaisesti.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

36 Porin yliopistokeskus

36-4

Siikaisten kunta pitää tärkeänä bio- ja kiertotalouden lisäämisen ja maaseutujen 
asuttuna pysyttämisen.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

38 Siikaisten kunta

38-4

Traficomin lausunnossa esitetään erityisesti kestävän liikkumisen edellytykset 
otettavaksi huomioon kaavan tavoitteita muodostettaessa.

Maakuntakaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaiset alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteet, joiden perusteella tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muiden 
tavoitteiden ohella myös yhdyskuntien toimivuutta sekä liikenteen 
tarkoituksenmukaista järjestämistä. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös ympäristön ja talouden kannalta kestäviin 
liikenteen järjestelyihin maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti. 

Lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

41 Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM

41-4

Ulvilan kaupungin lausunnossa kiinnitetään huomio Ukrainan sodan maailmanlaajuisiin
vaikutuksiin, jotka voivat aikaansaada myös Suomea ja Satakuntaa koskettavia

Ulvilan kaupungin lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

42 Ulvilan kaupunki

42-4
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

ruoka-, energia- ja talouskriisejä. Maakuntakaavaa laadittaessa tulisi Ulvilan kaupungin 
näkemyksen mukaan
huomioida laajempi Euroopan pyrkimys
vähentää riippuvuutta venäläisestä energiasta. Lausunnossa todetaan, että siirtyminen 
fossiilisista polttoaineista vapaaseen energiantuotantoon ja
vihreän siirtymän toimenpiteiden onnistumisen turvaaminen edellyttävät riittäviä
siirtymäaikoja energiaturpeen käytölle muutenkin kuin vain 
huoltovarmuuskysymyksenä. Ulvilan kunta katsoo, että maakunnan viherverkkoa tulee 
tarkastella myös riittävien talousmetsäalueiden ja maanviljelysalueiden turvaamisen 
näkökulmasta, koska metsä- ja maataloustuotanto ovat kriittisen tärkeitä myös 
huoltovarmuuden kannalta.

Puolustusvoimat esittää, että luvussa 4.2 (Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet) 
lisätään maininta Terveellinen ja turvallinen elinympäristö -kokonaisuuteen sisältyvästä 
tavoitteesta ”Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset 
kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.”

Satakunnan maakuntakaavan 2050 sallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään 
2. logistiikkarykmentin esittämällä tavalla.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

44 2. Logistiikkarykmentti

44-4
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

5. Tietopohja

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin ja SLL Porin lausunnon mukaan 
maakuntakaavan maankäyttö tulee suunnitella parhaan kansallisen ja kansainvälisen 
tiedon pohjalta siten että se tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja elpymistä, 
ilmastokriisistä selviytymistä ja Satakunnan säilymistä elinkelpoisena ja elinvoimaisena 
pitkäaikaisesti ja mahdollisimman hyvin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan 
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Tietopohja

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-5

Rakennetun kulttuuriympäristön päivitysinventointi on hyvä ja tarpeellinen asia. Eurajoen kunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Tietopohja

25 Eurajoen kunta

25-5

Finavia katsoo, että Porin lentoaseman LL-aluerajaus tulee tarkistaa Satakunnan 
maakuntakaavaan. Finavia laatii tarkastelun LL-alueen rajauksesta. Tavoitteena on 
tarkistaa ja laatia rajaus, joka riittävissä
määrin sisältää lentoaseman toimintavarmuuden kannalta olennaiset
toiminnot ja laitteet, kuten sisemmät esterajoitusalueet ja lähestymisvalolinjat.

Finavia muistuttaa, että kaavassa tulee ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukaisesti 
huomioida lentoaseman esterajoitusalueet. Finavia katsoo, että selkeintä olisi esittää 
kaavassa lentoaseman esterajoituspinnat.
Aineisto on saatavilla Finavialta.

Finavian lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Tietopohja

26 Finavia Oyj

26-5

Geologian tutkimuskeskus (GTK) toteaa, että maakuntakaavan tietopohja on laaja, 
mutta osa taustamateriaalista on jo varsin vanhaa. Geologian tutkimuskeskuksen 
näkemyksen mukaan on varauduttava tekemään lisäselvityksiä. Esimerkiksi GTK:n 
kaikki kartta- ja rajapintapalveluiden ajantasaiset aineistot on syytä ottaa 
kaavasuunnittelussa huomioon. 

Lisäksi GTK huomauttaa, että osittain Satakunnan alueelle ulottuvaa Lauhanvuori-
Hämeenkangas Unesco Global Geoparkia ei ole mainittu kaavasuunnitelmassa.

Osana kaavaprosessia laaditaan Satakunnan nykytilaa koskeva kuvaus, jossa otetaan 
huomioon mm. Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Geopark.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan 
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikutusten arviointi tehdään siinä 
laajuudessa kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää (MRL 
28 §).

Tietopohja

28 Geologian tutkimuskeskus GTK

28-5
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan keskeisenä lähtökohtana ovat 
voimassa olevat Satakunnan maakuntakaavat, joiden kaavamerkintöjä ja määräyksiä 
tarkastellaan uudistuneiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, uusimpien 
selvitysten, suunnitelmien ja inventointitietojen nojalla. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia 
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen 
kehittämisestä. 

Maakuntakaavojen toteutumista seurataan yksityiskohtaisempaa suunnittelua, 
hankkeita, maankäyttöön liittyviä päätöksiä ja suunnitelmia seuraamalla. 
Maakuntakaavojen toteuttamista seurataan myös maakuntakaavan teemakohtaisten 
selvitysten yhteydessä. Seurannan tuloksia hyödynnetään maakuntakaavoitusta 
koskevien selvitysten laadinnassa.

Satakunnan maakuntakaavan seurantaa ja selvitysten ajantasaisuuden arvioimisen 
helpottamiseksi Satakuntaliitto on laatinut  karttapohjaisen sovelluksen, jonka avulla 
on mahdollista tarkastella maakuntakaavaa teemoittain jaoteltuna sekä arvioida 
kaavan toteutumista paikkatietoaineistojen avulla.

Merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Loimaan kaupungin lausunnossa todetaan: 
 - Ylimaakunnallisten yhteensovittamisen ja vaikutusarviointien osalta olisi tarvittaessa 
hyvä hyödyntää seuraavia tietoja:
• Varsinais-Suomen maakuntakaavojen materiaalit.
• Loimaalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajalla Virttaalla on asemakaavoitettua 
aluetta, jossa sijaitsee mm. moottorirata, golf-kenttä, matkailupalvelutontteja ja 
virkistysalueita. Asemakaavat löytyvät: https://kartat.sweco.fi/loimaa-
asemakaavayhdistelma.
• Virttaan alueelle on laadittu myös osayleiskaavaa (2008), mutta kaava ei tullut 
tuolloin voimaan. Loimaan kaavoittaja voi pyynnöstä toimittaa sen materiaaleja 
taustatiedoksi.

Lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Tietopohja

31 Loimaan kaupunki

31-5

Olemassa olevan tietopohjan osalta Satakunnan Museo pyytää huomioimaan, että
arkeologista kulttuuriperintöä käsittelevät osuudet edellisissä kaavoissa sekä yli 10
vuotta vanhoissa inventoinneissa ovat vanhentuneet. Ajantasaiset perustiedot
Manner-Suomen kiinteistä muinaisjäännöksistä ja muista kulttuuriperintökohteista
on luettavissa muinaisjäännösrekisteristä:
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/.
Satakunnan Museo esittää tietopohjaan liittyen kysymyksen: tuleeko s. 24 todettu laaja 
tietopohjan käyttö myöhemmässä vaiheessa tarkentumaan käytettyjen selvitysten, 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on 
kuvattu tietopohja yleisellä tasolla. Kaavaprosessin edetessä valmistelussa käytettävä 
tietopohja täydentyy ja täsmentyy. Tavoitteena on kaavan valmisteluvaiheessa koota 
yhteen kaavassa käytetty tietopohja.

Satakunnan Museon lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Tietopohja

37 Satakunnan Museo

37-5
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

kuten inventointien osalta?

Traficomin katsoo, että tietopohjan kuvaus on suunnitelmassa hyvin yleispiirteinen ja 
niukka. OAS:ssa voisi jo tunnistaa ja listata keskeisimmät tietoaineistot ja etenkin 
mahdolliset aiempiin kaavaprosesseihin verrattuna uudet hyödynnettävissä olevat 
tietoaineistot.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on 
esitetty tietopohja yleisellä tasolla. Kaavaprosessin edetessä valmistelussa käytettävä 
tietopohja täydentyy ja täsmentyy. Tavoitteena on kaavan valmisteluvaiheessa koota 
yhteen kaavassa käytetty tietopohja.

Lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Tietopohja

41 Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM

41-5

Puolustusvoimat ilmoittaa lausunnossaan toimittavansa maakuntakaavatyötä varten 
Satakuntaliitolle tarkennettuja tietoja liittyen Puolustusvoimien alueisiin, melualueisiin ja 
suojavyöhykkeisiin.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Tietopohja

44 2. Logistiikkarykmentti

44-5
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

6. Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja Suomen luonnonsuojeluliitto Pori 
esittää merialueiden kaavoituksessa  hyödynnettäväksi Itämerestä tehtyä VELMU-
luontotyyppiselvitystä.

Velmu-selvitykset ovat yksi osa Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun 
tausta-aineistoa.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-6

Jämijärven kunnan antaman lausunnon mukaan elinvoimaan liittyviä selvityksiä tai 
selvitystarpeita tulisi olla mainittuna myös kohdassa 6 Satakunnan maakuntakaavan 
2050 selvitykset. Tekstissä ilmaistaan, että "Satakunnan maakuntakaavan 2050 
selvitystarpeita tarkastellaan aloitus- ja valmisteluvaiheessa.” Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa tulee tältä osin valmistella siten, että elinvoimaan liittyviä 
selvitystarpeita, tavoitteita, ohjelmia ja strategioita kartoitetaan riittävässä määrin.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on 
kuvattu maakuntakaavaa varten laadittuja ja parhaillaan käynnissä olevia 
taustaselvityksiä. 

Jämijärven kunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

22 Jämijärven kunta

22-6

Seuranta ja päivitykset ovat tärkeitä. Maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavan laatimista koskevan 27§:n mukaan 
maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan 
pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä.

Eurajoen kunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

25 Eurajoen kunta

25-6

Lähtökohtaisesti maakuntakaavoissa tulee esittää lentoasemien uusimman
lentokonemeluennusteen mukaiset Lden 55 ja 60 dB melualueet aaltoviivaesityksenä. 
Finavia arvioi, että Porin lentoasemalle vuonna 1999 laadittu meluselvitys kuvaa 
lentoaseman melutilannetta riittävällä tavalla maakuntakaavoituksen tarpeisiin.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

26 Finavia Oyj

26-6

Geologian tutkimuskeskuksen näkemyksen mukaan on hyvä, että maakuntakaavan 
selvitystarpeita tarkastellaan valmisteluvaiheessa, sillä osa nykyisistä taustaselvityksistä 
on jo melko vanhoja. Esimerkiksi maa-ainesten otto ja turvetuotanto etenevät koko 

Voimassa olevien maakuntakaavojen toteutumista seurataan yksityiskohtaisempaa 
suunnittelua, hankkeita, maankäyttöön liittyviä päätöksiä ja suunnitelmia 
seuraamalla. Maakuntakaavojen toteuttamista seurataan myös maakuntakaavan 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

28 Geologian tutkimuskeskus GTK

28-6
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

ajan ja tilanteet muuttuvat. Vaihekaava 2:ssa on tosin turveselvityksiä ajantasaistettu. 
Harjuselvitykset ja pohjavesialueiden rakenneselvitykset ovat kuitenkin suurelta osin 
vanhoja. Tuulivoimaselvityksen mukaan tuulivoimaloiden rakentaminen kohdistuu usein 
avonaisille suo- ja turvetuotantoalueille. Tällöin on otettava paremmin huomioon myös 
rakentamiseen liittyvä mahdollinen happamien sulfaattimaiden vesistövaikutus sekä 
turvemaiden muokkauksesta aiheutuvat hiilipäästöt. Turpeen uusien käyttömuotojen 
mahdollisuudet on selvitettävä.

teemakohtaisten selvitysten yhteydessä. Seurannan perusteella arvioidaan mm. 
uusien selvitysten tarve.

Satakuntaliitto on laatinut maakuntakaavan toteutumisen seurannan karttapohjaisen 
sovelluksen. Sovelluksen avulla on mahdollista tarkastella maakuntakaavaa 
teemoittain jaoteltuna sekä arvioida kaavan toteutumista paikkatietoaineistojen 
avulla.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Maakuntakaavan laatimisessa tulee huomioida huoltovarmuus ja 
turvallisuustoimenpiteet Satakunnassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 4 a §:n mukaisesti alueiden käytön suunnittelussa on 
turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, väestönsuojelun 
sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, ettei niistä 
vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä.

Huoltovarmuus ja turvallisuustoimenpiteet otetaan huomioon Satakunnan 
maakuntakaavaa 2050 laadittaessa.

Huittisten kaupungin lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

29 Huittisten kaupunki

29-6

Metsähallitus pitää hyvänä, että Satakunnassa on käynnistetty tuulivoimaselvitys. Lausunto merkitään tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

33 Metsähallitus

33-6

MTK katsoo, että selvitykset ovat tarpeellisia tausta-aineistoina, mutta on muistettava, 
että ne eivät ole kaikki olleet julkisesti kuultavina, eikä niitä voi pitää kaavoitusta 
sitovina. MTK:n näkemyksen mukaan kaikissa selvityksissä tulisi olla mukana myös 
taloudelliset vaikutukset maanomistajille ja korvausperiaatteet vastuutahoineen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan 
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus. 

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset perustuvat asiantuntijatyöhön ja 
niiden laadinnassa on pääsääntöisesti hyödynnetty viranomaisten, kuntien ja 
sidosryhmien edustajista vaihtelevasti muodostettuja ohjaus- ja yhteistyöryhmiä. 
Maakuntakaavan selvitykset eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
aineistoja, joiden osalta tulisi järjestää kuulemismenettelyjä. Satakunnan 
maakuntakaavaa 2050 varten laaditut selvitykset ovat koko prosessin ajan 
tutustuttavissa Satakuntaliiton verkkosivuilla.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-6
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Lausunto merkitään tiedoksi.

Siikaisten kunta mainitsee lausunnossaan tuulivoimaloiden tehojen ja korkeuden 
korottamisen vaikutusten selvitykset.

Tuulivoimaloiden koko ja teho ovat viime vuosien aikana kasvaneet nopeasti ja yksi 
Satakunnan tuulivoimaselvityksen tavoitteista on tutkia aikaisempaa suurempien 
voimaloiden vaikutuksia ja vaikutusten muutosta Satakunnan vaihemaakuntakaavan 
1 aikaiseen tilanteeseen. Satakunnan tuulivoimaselvityksen maisemavaikutusten 
havainnollistamisessa käytetty voimaloiden kokonanaiskorkeutena 310 m. 
Voimaloiden teho on useimmissa tällä hetkellä rakennattavissa voimaloissa 5 - 10 
MW. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan lisätään tieto selvityksen maisemavaikutusten 
arvioinnissa käytetystä tuulivoimaloiden kokonaiskorkeudesta.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

38 Siikaisten kunta

38-6

Maakuntakaavaprosessin yhteydessä laadittavana olevaan tuulivoimaselvitykseen 
liittyen Traficomin lausunnossa mainitaan seuraavia huomioitavia seikkoja:
- Tuulivoimarakentamisen vaikutustenarvioinnin osalta Traficom haluaa nostaa esiin jo 
kaavan valmisteluvaiheessa, että tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi ottaa 
huomioon myös tuulivoimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin, lentoliikenteeseen sekä 
liikennejärjestelmään (rata- että tieinfraan on jätettävä riittävä etäisyys 
turvallisuussyistä). Nämä seikat tulisi huomioida osana kaavan 
vaikutustenarviointiprosessia ja tarkempia selvityksiä tuulivoimarakentamiseen liittyen.  

- Tuulivoimaloiden on monissa tapauksissa todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton 
laatuun maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa. Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös 
matkaviestinverkkojen kentän voimakkuuteen ja signaaliin laatuun. Tutkajärjestelmä 
vaatii toimiakseen riittävää etäisyyttä tuulivoimaloihin. Radiolinkin toiminta taas 
edellyttää täysin esteetöntä aluetta lähettimen ja vastaanottimen välillä.  

- On suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin 
tiedossa oleviin radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla. Riittävänä 
koordinointietäisyytenä on pidetty noin 30 kilometriä. Radiopaikannusjärjestelmien ja 
radiolinkkien käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina informoida 
tuulivoimahankkeesta.  

- Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja 
–turvallisuuteen tulee selvittää. Tuulivoimalat on varustettava lentoestevaloin voimalan 
kokonaiskorkeuden mukaisesti. Lentoestevalojen toteuttamisratkaisut on kuvattu 
Traficomin ohjeessa tuulivoimaloiden päivämerkintään, lentoestevaloihin sekä valojen 
ryhmitykseen, https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle    

- Tuulivoima-alueiden vaikutusten arvioinnissa alueelle mahdollisesti asetettu 
korkeusrajoitus on selvitettävissä Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n aineistosta, 

Satakunnan tuulivoimaselvityksessä on käytetty paikkatietoanalyysin 
etäisyysvyöhykkeitä määritettäessä apuna liikenneviraston ohjetta 8/2012 
Tuulivoimalaohje Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmistelu- ja ehdotusvaiheessa Satakuntaliitto 
pyytää lausunnot laajasti eri sidosryhmiltä. Tuulivoimatoimijat vastaavat hankkeen 
riittävästä tiedottamisesta ja vuorovaikutuksesta.

Lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

41 Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM

41-6
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

https://www.fintraffic.fi/fi/ans/korkeusrajoitukset-paikkatietoaineistona. Tuulivoimaloille 
suunniteltavien alueiden osalta suurin sallittu estekorkeus on syytä selvittää 
arviointiaineistossa maankäytön jatkosuunnittelua varten.
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

7. Kaavan vaikutusalue

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja Suomen luonnonsuojeluliitto Porin 
näkemyksen mukaan kaavoituksessa tulee ottaa vesistönsuojelun lähtökohdaksi veden 
valuma-alueen noudattaminen ja vesistöjen vaelluskalakantojen palauttaminen 
maakuntien välisenä yhteistyönä.
Vesistöt esitetään kunnostettaviksi monimuotoisuutta tukeviksi valuma-aluelähtöisellä 
suunnittelulla huomioiden myös kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat.

Arvokkaat luontokohteet tulisi suojella kokonaisuudessaan vaikka ne sijatsisivat
useamman maakunnan alueella.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan toteutumisen vaikutukset on tehtävä 
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 välittömät vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti 
koko Satakunnan maakuntaan. 

Maakuntakaavan luonteesta johtuen ja tarkastelunäkökulman perusteella 
vaikutusalue on kuitenkin maakuntaa laajempi. Usein toiminnalliset alueet ja 
ympäristölliset kokonaisuudet eivät noudata maakuntien rajoja. Toisaalta myös 
maakuntakaavan ratkaisujen vaikutukset ulottuvat maakuntarajojen yli tai 
suunnittelukysymykset ovat ylimaakunnallisia. Maakuntakaavaa laadittaessa 
vaikutusten arviointi kohdistetaan tarpeellisilta osin myös naapurimaakuntien alueille. 
Satakunnan maakuntakavan 2050 vaikutusalue tarkentuu suunnittelutyön ja 
vaikutusten arvioinnin edetessä.

Lisätään Satakunnan kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman Maakunnalliset ja alueelliset strategiat ja ohjelmat -lukuun. 
Merkitään lausunto muilta osin tiedoksi.

Kaavan vaikutusalue

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-7
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

8. Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Metsäkeskus esittää, että osana vaikutusten arviointia arvioidaan myös 
maakuntakaavan vaikutukset metsiin perustuviin elinkeinoihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan 
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus.

Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset 
tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät

13 Suomen metsäkeskus

13-8

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja Suomen luonnonsuojeluliitto Porin 
näkemyksen mukaan kaavan tavoitteiden onnistumista (biodiversiteettistrategian 
mukaiseen luonnonsuojelualue-määrään pääsyä, luonnon monimuotoisuuden tilan
kehittymistä, hiilen sitoutumista, ilmaston tilaa, vesistöjen tilaa, kalakantoja,
pölyttäjäkantoja, marja- ja sienimaastojen tilaa ja määrää, lähiluontoalueiden ja
-reittien tilaa ja määrää) on tarpeen seurata säännöllisesti, jotta tehtyjä toimenpiteitä
voidaan tarvittaessa päivittää havaittujen vaikutusten perusteella.

Luonto- ja ilmastovaikutusten arviointiin SLL Satakunnan piiri ja SLL Pori ehdottaa  
pyydettävän tukea Suomen luontopaneelista ja Suomen ilmastopaneelista tai heidän 
valtuuttamaltaan muulta taholta, jolla on yhtä korkea asiantuntemus luonto- ja 
ilmastoasioista.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät; Satakunta

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-8

Vaikutusten on oltava oikeassa suhteessa kaavan yleispiirteisyyteen. Maankäytön ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät 
vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.  

Vaikutusten arvioinnissa maakuntatasolla otetaan huomioon kaavan luonne, tehtävä 
ja tarkoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikutusten arviointi tehdään siinä 

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät

25 Eurajoen kunta

25-8
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

laajuudessa kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää (MRL 
28 §). Kaavaratkaisut samoin kuin niitä koskevat selvitykset täydentyvät ja 
täsmentyvät kuntakaavoituksen ja hankesuunnittelun yhteydessä.

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia.

Eurajoen kunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) toteaa, että kaavan vaikutusten arviointi tulee 
perustua tutkimuksiin ja selvityksiin, jotka antavat riittävät tiedot vaikutusten 
arviointiin. GTK esittää kysymyksen: Missä vaiheessa prosessia nämä selvitykset 
tehdään ja kenen toimesta ne laaditaan? 

Suunnitelman mukaan arvioinnissa otetaan huomioon myös aiemmin tehdyt selvitykset. 
Miten relevanttia on ottaa uuden kaavan vaikutusten arvioinnissa huomioon jopa useita 
kymmeniä vuosia vanhoja selvityksiä. 

GTK katsoo, että on varauduttava tekemään lisäselvityksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan 
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikutusten arviointi tehdään siinä 
laajuudessa kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää (MRL 
28 §).

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia. Selvitysten laadinta on aloitettu jo ennen maakuntakaavaprosessin 
laadinnan käynnistymistä ja selvityksiä tehdään ja täydennetään koko 
kaavaprosessin ajan. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia 
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen 
kehittämisestä. Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan keskeisenä 
lähtökohtana ovat voimassa olevat Satakunnan maakuntakaavat, joiden 
kaavamerkintöjä ja määräyksiä tarkastellaan uudistuneiden valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden, uusimpien selvitysten, suunnitelmien ja 
inventointitietojen nojalla. 

Maakuntakaavojen toteutumista seurataan yksityiskohtaisempaa suunnittelua, 
hankkeita, maankäyttöön liittyviä päätöksiä ja suunnitelmia seuraamalla. 
Maakuntakaavojen toteuttamista seurataan myös maakuntakaavan teemakohtaisten 
selvitysten yhteydessä. Seurannan tuloksia hyödynnetään maakuntakaavoitusta 
koskevien selvitysten laadinnassa.

Satakuntaliitto on myös laatinut maakuntakaavan toteutumisen seurannan 
karttapohjaisen sovelluksen. Sovelluksen avulla on mahdollista tarkastella 
maakuntakaavaa teemoittain jaoteltuna sekä arvioida kaavan toteutumista 
paikkatietoaineistojen avulla.

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät

28 Geologian tutkimuskeskus GTK

28-8
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Lausunto merkitään tiedoksi.

MTK nostaa lausunnossaan esille, että kansallinen huoltovarmuus ja kotimaisten 
uusiutuvien raaka-aineiden käyttö ovat nousseet jälleen entistä tärkeämmiksi, mikä  
tulee näkyä myös kaavoituksen näkökulmassa. MTK toteaa, että maaseutu ei ole vain 
maisemaa, virkistäytymistä, suojelua ja maareserviä, vaan siellä harjoitetaan Suomelle 
elintärkeää elinkeinotoimintaa. MTK katsoo, että maakuntakaavan kokonaisvaikutukset 
maaseudun elinkeinoihin ja sen tuottamiin raaka-aineisiin perustuviin elinkeinoihin sekä 
mahdollisesti myös hiilinieluihin on syytä arvioida perusteellisesti.

Vaikutusten arvioinnissa maakuntatasolla otetaan huomioon kaavan luonne, tehtävä 
ja tarkoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikutusten arviointi tehdään siinä 
laajuudessa kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää (MRL 
28 §). Kaavaratkaisut samoin kuin niitä koskevat selvitykset täydentyvät ja 
täsmentyvät kuntakaavoituksen ja hankesuunnittelun yhteydessä.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-8

Energian tuottaminen ja energian säästö. Satakunnan maakuntakaavan 2050 vaikutusten selvittämisen lähtökohtana on 
maankäyttö- ja rakennuslain 9 §, jonka mukaan kaavan tulee perustua kaavan 
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman 
ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 vaikutusten arviointi tehdään sillä tarkkuudella 
kuin maakuntakaava yleispiirteisenä kaavana edellyttää ja niistä aiheista, jota 
kaavassa käsitellään.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät

38 Siikaisten kunta

38-8

Traficom toteaa lausunnossaan, että maakuntakaavaprosessissa  arvioidaan 
mahdollisuuksien mukaan ratkaisujen vaikutuksia kestävän liikkumisen edellytyksiin ja 
erityisesti liikkumismahdollisuuksiin kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut 
selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan 
lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 
olennaisia vaikutuksia. 

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät

41 Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM

41-8

Puolustusvoimien lausunnosssa todetaan, että toimintaedellytysten turvaamiseksi ja 
vaikutusten arvioimiseksi kaikki Puolustusvoimien pysyvässä käytössä oleville alueille 
tehtävät merkinnät tulee käsitellä yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan aikana tehdään tiivistä yhteistyötä 
viranomaistahojen kanssa ja tarvittaessa pidetään erillisiä työneuvotteluja kaavan 
keskeisten lähtökohtien ja tavoitteiden määrittämiseksi.

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät

44 2. Logistiikkarykmentti

44-8
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

9. Osalliset

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Suomen riistakeskus esittää osallisena huomioitavaksi myös Suomen Metsästäjäliittoa ja 
sen Satakunnan piiriä, metsästäjien ja metsästysseurojen edunvalvojan ominaisuudessa.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 prosessin aikana on tavoitteena lähettää 
tiedotteita mahdollisimman laajasti medialle ja sidosryhmille sekä tiedottaa 
kuulemismenettelyjen kautta osallisille ja yhteistyötahoille kaavan laatimisvaiheista. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadintavaiheessa mm. erilaiset 
harrastusjärjestöt on tunnistettu osallisiksi.  

Lisäksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmistelua varten on perustettu erillinen 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhteistyöryhmä (SataYTR2050), johon on 
nimetty kuntien, viranomaisten, sidosryhmien ja toimijoiden edustajia. Ryhmän 
kokoonpanoa on mahdollista täydentää kaavaprosessin aikana.

Kaavaprosessin kuluessa kutsutaan koolle tarvittaessa myös erillisiä teemaryhmiä. 
Tavoitteena on, että yhteistyöryhmän ja teemaryhmien edustajat tuovat 
kaavaprosessille edustamansa tahon näkemyksiä ja asiantuntijuutta ja toisaalta myös 
vievät tahoilleen tietoa kaavan sisällöstä ja vaiheista.Tarkoituksena on, että 
yhteistyöryhmän edustajat välittävät omalta osaltaan tietoa myös edustamilleen 
tahoille ja tärkeinä pitämilleen ryhmille. 

Lausunto merkitään tiedoksi.

Osalliset; Satakunta

11 Suomen riistakeskus Satakunta

11-9

Metsäkeskuksen lausunnossa todetaan, että kaavaprosessin osallisissa (kohta 9) on 
mainittu Suomen metsäkeskus yhtenä viranomaisena, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Osalliset

13 Suomen metsäkeskus

13-9

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja Suomen luonnonsuojeluliitto Pori 
toteaa, että luonnonalueet ja niihin liittyvät luonnonvarat ovat kansallisomaisuutta, 
jonka takia niihin kohdentuvien muutosten  suunnittelu ja toteutus tulee totettaa niin 
että kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus päästä asioista perille ja
vaikuttaa tilanteeseen.

Jos jollekin alueelle suunnitellaan muutoksia tulisi alueen asukkaat saattaa tästä
tietoisiksi ja jonkun tulisi arvioida suunnitellun muutoksen vaikutuksia myös alueen 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjen 
tavoitteena on jakaa tietoa kaavasta, hankkia kaavan suunnittelua varten tietoa, 
käydä vuoropuhelua osallisten kanssa ja tehdä kaavaa yhteistyönä eri tahojen 
kanssa. 

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 koskevat kuulutukset kaavan vireilletulosta, 
virallisista kuulemisista ja voimaan tulosta julkaistaan Satakuntaliiton ja kuntien 
virallisilla ilmoitustauluilla, Satakuntaliiton verkkosivuilla ja vähintään Satakunnan 

Osalliset

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-9
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

ihmis-asukkaiden näkökulmasta.

Päätöksenteon tulisi pohjautua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon ja kaavan
tulisi tähdätä pitkäaikaisesti hyvinvoivaan maakuntaan.

Kansassa, Länsi-Suomessa ja Kankaanpään seudussa. 

Kaavan vaiheista lähetetään tietoa tarpeen mukaan alueellisille, maakunnallisille ja 
paikallisille median edustajille, kunnille, naapurimaakunnille, naapurimaakuntien 
kunnille, viranomaistahoille sekä muille sidosryhmille. Kaavaprosessin etenemistä voi 
seurata myös Satakuntaliiton verkkosivuilla. Kaavan valmistelusta, tavoitteista ja 
vaikutuksista saa lisätietoja myös Satakuntaliiton alueiden käytön toimialalta.

Lisäksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmistelua varten on perustettu erillinen 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhteistyöryhmä (SataYTR2050), johon on 
nimetty kuntien, viranomaisten, sidosryhmien ja toimijoiden edustajia. 
Kaavaprosessin kuluessa kutsutaan koolle tarvittaessa erillisiä teemaryhmiä. 
Tavoitteena on, että yhteistyöryhmän ja teemaryhmien edustajat tuovat 
kaavaprosessille edustamansa tahon näkemyksiä ja asiantuntijuutta ja toisaalta myös 
vievät tahoilleen tietoa kaavan sisällöstä ja vaiheista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan 
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus.

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Porin yliopistokeskus kiinnitti huomion osallistumis- ja arviointisuunnitelman osallisia 
esittelevään taulukkoon, jonka yhteydessä se pitää tärkeänä pohtia tutkijoiden 
mahdollista erityistä osallisuutta vuorovaikutusprosessissa. Lausunnossa todetaan, että 
tutkijat tuottavat taustatietoa ja asettavat maakuntakaavaan liittyvän tietopohjan ja 
osaamisen kansalliseen ja kansainväliseen viitekehykseen.

Satakuntaliitto katsoo, että tiedeyhteisön edustajat voidaan nähdä lukeutuvan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sivun 29 taulukossa esitettyyn yleisesti 
määriteltyyn osallisryhmään: Alueellisella tai paikallisella tasolla toimivat yhteisöt ja 
yhdistykset. 

Lausunnon pohjalta Satakuntaliitto täydentää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
kappaleessa 5 käytettävän tietopohjan kuvausta siten, että siinä mainitaan 
tiedeyhteisöjen ja oppilaitosten tuottamaa aineistoa.

Osalliset

36 Porin yliopistokeskus

36-9

Traficomin lausunto: Osallisten tunnistaminen on OAS-luonnoksessa vasta melko 
yleisellä tasolla kuvattu. Osallisissa olisi hyvä mukana myös Fintraffic Lennonvarmistus 
Oy ilmaliikennepalvelujen tarjoajana sekä Finavia Oyj sekä mahdolliset muut 
ilmaliikenteen liikenneinfran pitäjät.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Osalliset

41 Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM

41-9
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Puolustusvoimat toteaa seuraavaa: 
Puolustusvoimat on osallinen Satakunnan maakuntakaavassa 2050, osallistuu kaavan 
valmisteluun sekä antaa lausunnon kaavan valmisteluvaiheen aineistosta.
Puolustusvoimien alueiden käytön edunvalvonnasta Satakunnan alueella vastaa 2. 
logistiikkarykmentti.
Puolustushallinnon lausunnon kaavaehdotukseen antaa Puolustusministeriö.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Osalliset

44 2. Logistiikkarykmentti

44-9
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

10. Osallistumismenettelyt ja tiedottamisen tavat

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Mikäli kaavaprosessin kuluessa kutsutaan koolle erillisiä teemaryhmiä, jotka liittyvät 
metsään perustuviin elinkeinoihin, toivoo Metsäkeskus edustusta myös niihin.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnitteluprosessia varten on muodostettu 
viranomaisten ja sidosryhmien edustajista koostuva yhteistyöryhmä (SataYTR2050), 
jossa myös Metsäkeskus on edustettuna. 

Lisäksi kaavaprosessin kuluessa kutsutaan koolle tarvittaessa erillisiä teemaryhmiä, 
joihin pyritään kutsumaan kunkin teeman valmistelun kannalta olennaisten ryhmien 
edustajia. Tarkoituksena on, että yhteistyöryhmän ja teemaryhmien edustajat tuovat 
kaavaprosessiin edustamansa tahon näkemyksiä ja asiantuntijuutta ja toisaalta myös 
vievät tahoilleen tietoa kaavan sisällöstä ja vaiheista. 

Lausunto merkitään tiedoksi.

Osallistumismenettelyt ja tiedottamisen tavat

13 Suomen metsäkeskus

13-10

Tiedottamisen pitäisi olla siten näkyvää ja tiedon helposti löydettävää, että
kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä on oikea, aito mahdollisuus osallistua.

Maakuntakaavan laadinnan ja sen toteutumisen seurannan prosessiin Suomen 
luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja Suomen luonnonsuojeluliitto Pori ehdottaa  
mukaan otettavaksi maakunnan ulkopuolista (riippumatonta) ohjausryhmää.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjen 
tavoitteena on jakaa tietoa kaavasta, hankkia kaavan suunnittelua varten tietoa, 
käydä vuoropuhelua osallisten kanssa ja tehdä kaavaa yhteistyönä eri tahojen 
kanssa. 

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 koskevat kuulutukset kaavan vireilletulosta, 
virallisista kuulemisista ja voimaan tulosta julkaistaan Satakuntaliiton ja kuntien 
virallisilla ilmoitustauluilla, Satakuntaliiton verkkosivuilla ja vähintään Satakunnan 
Kansassa, Länsi-Suomessa ja Kankaanpään seudussa. 

Kaavan vaiheista lähetetään tietoa tarpeen mukaan alueellisille, maakunnallisille ja 
paikallisille median edustajille, kunnille, naapurimaakunnille, naapurimaakuntien 
kunnille, viranomaistahoille sekä muille sidosryhmille. Kaavaprosessin etenemistä voi 
seurata myös Satakuntaliiton verkkosivuilla. Kaavan valmistelusta, tavoitteista ja 
vaikutuksista saa lisätietoja myös Satakuntaliiton alueiden käytön toimialalta.

Lisäksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmistelua varten on perustettu erillinen 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhteistyöryhmä (SataYTR2050), johon on 
nimetty kuntien, viranomaisten, sidosryhmien ja toimijoiden edustajia. 
Kaavaprosessin kuluessa kutsutaan koolle tarvittaessa erillisiä teemaryhmiä. 
Tavoitteena on, että yhteistyöryhmän ja teemaryhmien edustajat tuovat 
kaavaprosessille edustamansa tahon näkemyksiä ja asiantuntijuutta ja toisaalta myös 
vievät tahoilleen tietoa kaavan sisällöstä ja vaiheista.

Osallistumismenettelyt ja tiedottamisen tavat

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-10
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Maakuntakaavojen toteutumista seurataan yksityiskohtaisempaa suunnittelua, 
hankkeita, maankäyttöön liittyviä päätöksiä ja suunnitelmia seuraamalla. 
Maakuntakaavojen toteuttamista seurataan myös maakuntakaavan teemakohtaisten 
selvitysten yhteydessä. Seurannan tuloksia hyödynnetään maakuntakaavoitusta 
koskevien selvitysten laadinnassa.

Satakuntaliitto on laatinut Satakunnan maakuntakaavan toteutumisen seurannan 
helpottamiseksi karttapohjaisen sovelluksen, jonka avulla on mahdollista tarkastella 
maakuntakaavaa teemoittain jaoteltuna sekä arvioida kaavan toteutumista 
paikkatietoaineistojen avulla. 

Lausunto merkitään tiedoksi.

Loimaan kaupunki katsoo, että Loimaan puolelle ulottuvien mahdollisten 
ylimaakunnallisten vaikutusten osalta olisi hyvä jatkossa tiedottaa myös esimerkiksi 
paikallisessa Loimaan Lehdessä.

Satakunnan maakuntakaavan vaiheista lähetetään tietoa tarpeen mukaan 
alueellisille, maakunnallisille ja paikallisille median edustajille, kunnille, 
naapurimaakunnille, naapurimaakuntien kunnille, viranomaistahoille sekä muille 
sidosryhmille. 

Loimaan Lehti voidaan lisätä Satakunnan maakuntakaavan 2050 tiedotejakeluun.

Osallistumismenettelyt ja tiedottamisen tavat

31 Loimaan kaupunki

31-10

MTK:n näkemyksen mukaan monipuolisen tiedotuksen vuoksi paikallislehtivalikoiman 
pitää olla kattava ja liiton sekä kuntien digikanavia kannattaa hyödyntää tehokkaasti. 
Lausunnot tulee pyytää myös maanomistajien edustajilta ja muilta olennaisilta 
sidosryhmiltä. Jos ELY-keskus nostetaan esille keskeisistä sidosryhmistä, tulee näin 
tehdä myös Metsäkeskuksen osalta.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 koskevat kuulutukset kaavan vireilletulosta, 
virallisista kuulemisista ja voimaan tulosta julkaistaan Satakuntaliiton ja kuntien 
virallisilla ilmoitustauluilla, Satakuntaliiton verkkosivuilla ja vähintään Satakunnan 
Kansassa, Länsi-Suomessa ja Kankaanpään seudussa. Satakunnan maakuntakaavan 
2050 vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 
julkaistiin kuulutukset myös Satakunnan viikko, Alasatakunta ja Sydän Satakunta -
nimisissä lehdissä. Kuulutuslehtiä valittaessa on tarkasteltu lehtien levikkialueita ja 
lukijamääriä.

Kaavan vaiheista lähetetään tietoa tarpeen mukaan alueellisille, maakunnallisille ja 
paikallisille median edustajille, kunnille, naapurimaakunnille, naapurimaakuntien 
kunnille, viranomaistahoille sekä muille sidosryhmille. Kaavaprosessin etenemistä voi 
seurata myös Satakuntaliiton verkkosivuilla.

Metsäkeskus on tunnistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa yhdeksi 
keskeiseksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 sidosryhmäksi. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämistä koskevaa kohtaa täsmennetään 
niin, että tekstissä mainitaan sidosryhmät tahoina, joille osoitetaan lausuntopyyntö.

Osallistumismenettelyt ja tiedottamisen tavat

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-10

38 Siikaisten kunta
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Siikaisten kunta esittää toteutettavaksi paikan päällä järjestettäviä tiedotustilaisuuksia, 
sanomalehdissä ja nettisivuilla tiedottamista.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimisen vaiheista lähetetään tietoa tarpeen 
mukaan alueellisille, maakunnallisille ja paikallisille median 
edustajille, kunnille, naapurimaakunnille, naapurimaakuntien kunnille, 
viranomaistahoille sekä muille sidosryhmille osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
mukaisesti.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen yhteydessä 
järjestetään yleisötilaisuudet, joissa esitellään kaavan suunnittelutilannetta, 
ratkaisuja ja vaikutuksia. Yleisötilaisuuksia käytetään ennen kaikkea tiedon 
jakamiseen, osallisten kuulemiseen ja yleiseen keskusteluun.

Lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Osallistumismenettelyt ja tiedottamisen tavat38-10
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

11. Viranomaisyhteistyö

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Viranomaisyhteistyöhön liittyen Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja 
Suomen luonnonsuojeluliitto Pori toisti jo muualla esittämiään ehdotuksiaan  
maakunnan ulkopuolisen (riippumattoman) ohjausryhmän mukaan ottamisesta 
maakuntakaavan laadinnan ja sen toteutumisen seurannan prosessiin ja myös 
Suomen luontopaneelista ja Suomen ilmastopaneelista tai heidän valtuuttamaltaan 
muulta taholta pyydettävästä tuesta luonto- ja ilmastovaikutusten arviointiin.

Viranomaisneuvottelut ovat keskeinen osa valtion viranomaisten ja maakunnan 
liittojen vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä maakuntakaavoituksen ohjausta. 
Maakuntakaavan viranomaisneuvotteluista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 
66 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 11 §:ssä. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 aloitusvaiheessa järjestettiin ensimmäinen 
viranomaisneuvottelu, jossa selvitettiin kaavan laadintaan liittyvät valtakunnalliset 
tavoitteet ja muut keskeiset tavoitteet, kaavan lähtökohdat, selvitykset ja 
suunnitellut osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt. Toinen viranomaisneuvottelu 
järjestetään ennen kuin kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. 
Viranomaisneuvottelussa selvitetään miten valtakunnalliset ja muut tavoitteet on 
kaavalla saavutettu ja miten annetut lausunnot voidaan ottaa huomioon. 
Kaavaprosessin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä viranomaistahojen kanssa ja 
tarvittaessa pidetään erillisiä työneuvotteluja.

Lisäksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnitteluprosessia varten on 
muodostettu viranomaisten ja sidosryhmien edustajista koostuva yhteistyöryhmä 
(SataYTR2050). Kaavaprosessin kuluessa kutsutaan koolle tarvittaessa erillisiä 
teemaryhmiä, joihin pyritään kutsumaan kunkin teeman valmistelun kannalta 
olennaisten ryhmien edustajia. Tarkoituksena on, että yhteistyöryhmän ja 
teemaryhmien edustajat tuovat kaavaprosessiin edustamansa tahon näkemyksiä ja 
asiantuntijuutta ja toisaalta myös vievät tahoilleen tietoa kaavan sisällöstä ja 
vaiheista. 

Lausunto merkitään tiedoksi.

Viranomaisyhteistyö

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-11

Kantaverkkoyhtiö Fingrid toteaa ettei sillä ole lausuttavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid lisäksi toteaa, että sillä on maakunnan alueelle sijoittuvia 
kehittämistarpeita ja tuulivoiman merkittävä lisääminen maakunnan alueella edellyttää 
myös merkittävää sähköverkon kehittämistä. Tämän vuoksi kaavan laatimisessa on 
erityisen tärkeää jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä ja dialogia maakuntaliiton, 
kantaverkkoyhtiö Fingridin ja alueellisten sähköverkkoyhtiöiden kesken.

Fingridin lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Viranomaisyhteistyö

27 Fingrid Oyj

27-11
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) lausunnon mukaan kaavan suunnitteluvaiheen 
yhteistyö- ja vaikuttamismahdollisuus koetaan positiivisena asiana. GTK haluaa olla 
mukana maakuntakaavaprosessissa jatkossakin.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Viranomaisyhteistyö

28 Geologian tutkimuskeskus GTK

28-11

Loimaan kaupunki toteaa lausunnossaan, että mikäli maakuntakaavassa osoitetaan 
toimintoja, joilla on ylimaakunnallisia vaikutuksia Loimaan puolelle, Loimaan 
kehittämisjohtaja tai kaavoittaja osallistuu mielellään esimerkiksi työneuvotteluun.

Loimaan kaupungin lausunto merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Viranomaisyhteistyö

31 Loimaan kaupunki

31-11
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

12. Kaavoituksen kulku, päätöksenteko ja mahdollisuudet vaikuttaa

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja SLL Porin näkemyksen mukaan 
tiedottamisen pitäisi olla siten näkyvää ja tiedon helposti löydettävää että
kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä on oikea, aito mahdollisuus osallistua.

Maakuntakaavan laadinnan ja sen toteutumisen seurannan prosessiin Suomen 
luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja SLL Pori ehdottaa mukaan otettavaksi 
maakunnan ulkopuolista (riippumatonta) ohjausryhmää.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjen 
tavoitteena on jakaa tietoa kaavasta, hankkia kaavan suunnittelua varten tietoa, 
käydä vuoropuhelua osallisten kanssa ja tehdä kaavaa yhteistyönä eri tahojen 
kanssa. Satakunnan maakuntakaavan 2050 prosessin vaiheet ja aikataulu sekä 
mahdollisuudet vaikuttaa on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman luvussa 12.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 koskevat kuulutukset kaavan vireilletulosta, 
virallisista kuulemisista ja voimaantulosta julkaistaan Satakuntaliiton ja kuntien 
virallisilla ilmoitustauluilla, Satakuntaliiton verkkosivuilla ja vähintään Satakunnan 
Kansassa, Länsi-Suomessa ja Kankaanpään seudussa.  

Kaavan vaiheista lähetetään tietoa tarpeen mukaan alueellisille, maakunnallisille ja 
paikallisille median edustajille, kunnille, naapurimaakunnille, naapurimaakuntien 
kunnille, viranomaistahoille sekä muille sidosryhmille. Kaavaprosessin etenemistä voi 
seurata myös Satakuntaliiton verkkosivuilla. Kaavan valmistelusta, tavoitteista ja 
vaikutuksista saa lisätietoja myös Satakuntaliiton alueiden käytön toimialalta.

Lisäksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmistelua varten on perustettu erillinen 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhteistyöryhmä (SataYTR2050), johon on 
nimetty kuntien, viranomaisten, sidosryhmien ja toimijoiden edustajia. 
Kaavaprosessin kuluessa kutsutaan koolle tarvittaessa erillisiä teemaryhmiä. 
Tavoitteena on, että yhteistyöryhmän ja teemaryhmien edustajat tuovat 
kaavaprosessille edustamansa tahon näkemyksiä ja asiantuntijuutta ja toisaalta myös 
vievät tahoilleen tietoa kaavan sisällöstä ja vaiheista.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Kaavoituksen kulku, päätöksenteko ja mahdollisuudet vaikuttaa

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-12

Eurajoen kunta toteaa, että tarjottu mahdollisuus neuvotteluun syksyllä 2022 on hyvä. Merkitään tiedoksi.

Kaavoituksen kulku, päätöksenteko ja mahdollisuudet vaikuttaa

25 Eurajoen kunta

25-12

MTK katsoo, että vaikuttamismahdollisuudet ovat riittävät, kunhan niistä ollaan selvillä, 
niitä käytetään ja mielipiteet myös kuullaan valmistelussa.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Kaavoituksen kulku, päätöksenteko ja mahdollisuudet vaikuttaa

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-12
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Siikaisten kunnan lausunto:
Osallisilla vaikuttamisen mahdollisuus kirjallisesti sekä suullisesti ja asiakirjat riittävästi 
nähtävillä kaikissa kaavoituksen vaiheissa. Päätöksenteko avointa.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 prosessin vuorovaikutus järjestetään MRA 8 §:n 
edellyttämällä tavalla, jonka mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on oltava 
tarpeellisessa määrin yhteistyössä asianomaisten kuntien, valtion viranomaisten ja 
muiden maakuntakaavoituksen kannalta keskeisten tahojen kanssa. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnitteluprosessia varten on vuoden 2022 
alkupuolella muodostettuun kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien edustajista 
koostuvaan yhteistyöryhmä (SataYTR2050). Kaavaprosessin kuluessa kutsutaan 
koolle tarvittaessa erillisiä teemaryhmiä. Tarkoituksena on, että yhteistyöryhmän ja 
teemaryhmien edustajat tuovat kaavaprosessille edustamansa tahon näkemyksiä ja 
asiantuntijuutta ja toisaalta myös vievät tahoilleen tietoa kaavan sisällöstä ja 
vaiheista.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 koskevat kuulutukset kaavan vireilletulosta, 
virallisista kuulemisista ja voimaan tulosta julkaistaan Satakuntaliiton ja kuntien 
virallisilla ilmoitustauluilla, Satakuntaliiton verkkosivuilla ja vähintään Satakunnan 
Kansassa, Länsi-Suomessa ja Kankaanpään seudussa.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmisteluun liittyvää palautetta on mahdollista 
antaa valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen kuulemisten yhteydessä. Kaavan 
nähtäville asettamisesta kuulutetaan. Kirjallisesti esitetty palaute (mielipide, 
muistutus ja lausunto) toimitetaan Satakuntaliiton virastoon.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen yhteydessä 
järjestetään yleisötilaisuudet, joissa esitellään kaavan suunnittelutilannetta, 
ratkaisuja ja vaikutuksia. Suullisesti esitettyä epävirallista palautetta kerätään 
yleisötilaisuuksissa. Suullisesti esitettyyn epäviralliseen palautteeseen ei anneta 
vastineita.

Kaavan vaiheista lähetetään tietoa tarpeen mukaan alueellisille, maakunnallisille ja 
paikallisille median edustajille, kunnille, naapurimaakunnille, naapurimaakuntien 
kunnille, viranomaistahoille sekä muille sidosryhmille. Kaavaprosessin etenemistä voi 
seurata myös Satakuntaliiton verkkosivuilla. Kaavan valmistelusta, tavoitteista ja 
vaikutuksista saa lisätietoja myös Satakuntaliiton alueiden käytön toimialalta.

Siikaisten kunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Kaavoituksen kulku, päätöksenteko ja mahdollisuudet vaikuttaa

38 Siikaisten kunta

38-12

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukainen kaavaprosessi antaa eri osallistahoille 
riittävän mahdollisuuden osallistua kaavan laatimiseen.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Kaavoituksen kulku, päätöksenteko ja mahdollisuudet vaikuttaa

46 HARJAVALLAN KAUPUNKI

46-12
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

13. Muuta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Metsäkeskuksen toteaa, että Satakunnan maakuntakaavan 2050 OAS-luonnos on 
selkeä ja informatiivinen. On hyvä, että koko kaavoitusprosessin vaiheet ja aikataulu on 
koottu yhteen taulukkoon (kohta 12.1.).

Lausunto merkitään tiedoksi.

Muuta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

13 Suomen metsäkeskus

13-13

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja SLL Pori kiittävät mahdollisuudesta
esittää näkemyksensä Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.

Merkitään tiedoksi.

Muuta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-13

Pohjanmaan liitto kiittää Satakuntaliittoa mahdollisuudesta lausua Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Pohjanmaan liitto pitää 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa selkeänä ja kattavana, josta käy hyvin ilmi kaavan 
lähtökohdat ja yleiset tavoitteet sekä kaavan vuorovaikutuksen menetelmät.  

	Pohjanmaan liitto on myös käynnistänyt Pohjanmaan maakuntakaava 2050 laadinnan ja 
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä maaliskuussa 2022. Kaava 
laaditaan kokonaismaakuntakaavana. Päivitettävinä teemoina ovat ensisijaisesti 
energianhuolto, maa-aineisten otto, liikennejärjestelmä ja kulttuuriympäristö. 
Pohjanmaan liitto pitää samaan aikaan käynnistyneitä maakuntakaavaprosesseja 
hyvänä mahdollisuutena sovittaa yhteen ylimaakunnallisia alueidenkäyttötarpeita.

	Pohjanmaan liiton näkökulmasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on huomioitu 
naapurimaakuntien liitot riittävällä tavalla. Pohjanmaan liitto toivoo hyvän yhteistyön 
jatkuvan vastaisuudessakin ja seuraa mielenkiinnolla Satakunnan maakuntakaavan 
2050 etenemistä. Pohjanmaan liitolla ei ole muuta huomautettavaa.

Pohjanmaan liiton lausunto merkitään tiedoksi.

Muuta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

18 Pohjanmaan liitto

18-13

Myös Pirkanmaalla on päätetty käynnistää vaihemaakuntakaavan laadinta, jolla on 
tarkoitus täydentää vuonna 2017 valmistunutta ja vuonna 2019 lainvoimaiseksi tullutta 
Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040. Pirkanmaan vaihemaakuntakaavatyössä on nähty 
päivitystarvetta erityisesti luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään energiaan 

Pirkanmaan liiton lausunto merkitään tiedoksi.

Muuta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

19 Pirkanmaan liitto

19-13
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

liittyvissä teemoissa. ”Elonkirjo ja energia”-vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma oli nähtävillä touko-kesäkuussa 2022.

Pirkanmaan liitto seuraa kiinnostuksella Satakunnan maakuntakaavatyön 2050 
etenemistä. Erityistä yhteistä suunnitteluhuomiota Pirkanmaan liitto haluaa kiinnittää 
maakuntarajan ylittäviin ekologisiin yhteyksiin ja tuulivoima-alueiden muodostamaan 
kokonaisuuteen. Lisäksi pohjavesi- ja luonnonsuojeluteemat yhdistävät maakuntia. 
Liikenneasioissa maakunnilla on sekä edunvalvonnallista että suunnittelullista 
yhteistyötä. Satakunnan käynnistämä maakunnallinen kulttuuriympäristöselvitys on 
Pirkanmaan liiton näkökulmasta kiinnostava.

Etelä-Pohjanmaan liitto lausunnossaan toteaa, että Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan 
maakunnilla on paljon yhteisiä teemoja suunnittelun alla, joista vaikutuksiltaan 
todennäköisesti merkittävin on tuulivoima.

Etelä-Pohjanmaan liitto pitää Satakunnan maakuntakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa perusteellisena ja kattavana, josta ilmenee varsin tarkasti 
kaavoituksen lähtökohdat ja kulku.

Etelä-Pohjanmaan liiton lausunto merkitään tiedoksi.

Muuta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

24 Etelä-Pohjanmaan liitto

24-13

OAS:ssa viitataan "uuteen kaavoitus- ja rakentamislakiin", jota ei ole enää edes
suunnitelmissa.

Satakuntaliiton alueiden käytön toimialalla seurataan maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistusta. Valtioneuvosto on hyväksynyt 15.9.2022 esitykset rakentamislaiksi, 
maankäyttö- ja rakennuslain muutokseksi sekä laiksi rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmästä. Lakien on tarkoitus astua voimaan 1.1.2024.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään 
maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen edetessä ja lakien tultua voimaan.

Muuta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

25 Eurajoen kunta

25-13

MTK:n lausunnon mukaan asiakirja on selkeä ja luettava. Lausunto merkitään tiedoksi.

Muuta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-13

Porin yliopistokeskuksen lausunnossa todetaan lopuksi yhteenvetona seuraava: 
- suunnitelma vaikuttaa sekä lain että erilaisten yhteisöjen vaatimukset huomioon 
ottavalta, demokraattista kaavoitusprosessia vahvistavalta 
- suunnitelman täydentämisen ja prosessiluonteen läpinäkyvyys on tuotu hyvin esiin jo 
asiakirjan johdannossa
- suunnitelman kieli on hyvää hallinnollisen asiakirjan esityskieltä.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Muuta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

36 Porin yliopistokeskus

36-13
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Ulvilan kaupungin lausunnossa esitetään suunnitelman johdanto-osaan lisättäväksi 
maininta Euroopan perustavanlaatuisesti muuttuneesta turvallisuustilanteesta, millä voi 
olla hyvin laaja-alaisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia suomalaisen yhteiskunnan 
huoltovarmuuskysymykseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdantoa voidaan tarkastella Ulvilan 
kaupungin lasunnossa esittämästä näkökulmasta.

Muuta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

42 Ulvilan kaupunki

42-13
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Lausunto Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

14. Ei Lausuttavaa

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Tukesilla ei lausuttavaa asiaan liittyen. Merkitään tiedoksi.

EI LAUSUTTAVAA; Satakunta

10 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES

10-

Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Satakunnan 
maakuntakaava 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Merkitään tiedoksi.

EI LAUSUTTAVAA

14 Ikaalisten kaupunki

14-

Hämeen liitolla ei ole asiasta huomautettavaa. Merkitään tiedoksi.

EI LAUSUTTAVAA

30 Hämeen liitto

30-

Merikarvian kunnanhallitus päätti että ei katso tarpeelliseksi lausua Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Merkitään tiedoksi.

EI LAUSUNTOA OAS:sta; Merikarvia

32 Merikarvian kunta

32-

Sisäministeriö ilmoitti ettei sillä ole asiassa lausuttavaa. Merkitään tiedoksi.

EI LAUSUTTAVAA

39 Sisäministeriö

39-

Säkylän kunnalla ei ole täydennettävää Satakunnan maakuntakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan. Kunnanhallitus ei myöskään anna tässä vaiheessa tavoite-
esityksiä perustavoitteita tarkentaviksi maakunnallisiksi ja seudullisiksi tavoitteiksi.

Merkitään tiedoksi.

EI LAUSUTTAVAA

40 Säkylän kunta

40-

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaoston päätöksen mukaan ei ole aihetta lausunnon 
antamiselle.

Merkitään tiedoksi.

Ei lausuttavaa

45 Varsinais-Suomen liitto

45-
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä lausunnosta

Luonnonvarakeskuksella ei ole lausuttavaa asiasta. Merkitään tiedoksi.

Ei lausuttavaa

47 Luonnonvarakeskus LUKE

47-
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