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

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

1. Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen riistakeskus pitää tärkeänä, että Satakunnan ampumarataselvityksen ja 
kehittämissuunnitelman mukaisesti olemassa oleva rataverkosto otetaan huomioon 
maankäytön suunnittelussa, edistetään nykyisen rataverkoston säilymistä ja turvataan 
verkoston kehittämisen edellytyksiä.

Ampumaratalaki (763/2015) velvoittaa maakunnan liittoa laatimaan ampumaratojen 
kehittämissuunnitelman, jonka tarkoituksena on arvioida maakunnassa sijaitsevien 
ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävää määrää sekä 
sijoittumistarvetta. Suunnitelmaa tulee lain mukaan hyödyntää selvitysaineistona 
alueiden käytön suunnittelussa. 

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan ampumarataselvityksen ja 
kehittämissuunnitelman 31.5.2021 kokouksessaan. Satakunnan ampumaratojen 
nykytilaselvitystä ja kehittämissuunnitelmaa tullaan hyödyntämään alueiden käytön 
suunnittelussa selvitysaineistona.

Edellä esitetyn lisäksi Satakuntaliitto toteaa, että Satakuntaliitto on pyytänyt 
Satakunnan ampumarataselvityksen laadinnan aikaiseen ohjausryhmään kuuluneet 
tahot sekä Satakunnan ELY-keskuksen nimeämään edustajat Satakunnan 
ampumaratafoorumiin. Tavoitteena on, että ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 
vuoden 2022 lopussa tai vuoden 2023 alussa. Tarkoituksena on, että 
ampumaratafoorumi kokoontuu noin kerran vuodessa. Perustettava 
ampumaratafoorumi edistää omalta osaltaan Satakunnan maakuntakaavaprosessin 
2050 laadinnan seurantaa ja vuorovaikutusta.

Suomen riistakeskus Satakunnan tavoitteet merkitään tiedoksi.

Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

11 Suomen riistakeskus Satakunta

11-21

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja SLL Pori esittää kaavaan mukaan 
säästeliäs ja monimuotoinen maankäyttö, ekosysteemipalvelut 
sekä luonnonsuojelualueita lisää biodiversiteettistrategian ja
ilmastostrategian mukaisesti.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-21

Rauman kaupunki esittää lausunnossaan  Satakunnan maakuntakaavassa 2050 
tavoitteeksi: - kestävä ja hallittu yhdyskuntarakenne - sataman ja teollisuusalueiden 
elinvoiman edellytysten turvaaminen

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, yhdyskuntien toimivuutta sekä liikenteen tarkoituksenmukaista 

Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

16 Rauman kaupunki

16-21
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

järjestämistä. 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, alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, ympäristön ja 
talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin sekä 
maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:n mukaisesti. 

Rauman kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Kokemäki on pinta-alaltaan laaja kunta, jossa on merkittävästi asema- ja yleiskaava-
alueiden ulkopuolella sijaitsevaa kylä- ja haja-asutusta. Kokemäki toivoo, että 
maakuntakaavoituksessa tunnistetaan tämän kaltaisen kuntarakenteen erityispiirteet ja -
tarpeet. 

Haja-asutusalueiden elinvoima tulee voida säilyttää/kehittää sallimalla 
täydennysrakentaminen myös haja-asutusalueilla Samoin on erittäin tärkeä saada 
rakentaa maa- ja metsätaloustoimintaa palvelevia rakennuksia ja laitteita haja-
asutusalueella.

Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukaan maakuntakaava on yleispiirteinen 
alueiden käytön suunnitelma, jossa aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä 
tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten 
tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen 
sovittamiseksi on tarpeen.

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 yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta, 
yhdyskuntien toimivuutta ja yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta. Alueiden 
käytön tavoitteita toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset 
sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laaditaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti. Alue- ja 
yhdyskuntarakenteen sisältövaatimus kattaa kaupunkialueiden lisäksi myäs 
maaseutualueet ja maaseutualueiden kyläverkoston.

Voimassa olevassa Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu maakunnan 
palveluverkkoon kuuluvia maaseudun palvelukyliä, joihin on katsottu suuntautuvan 
tai ohjautuvan asuntorakentamista peruspalvelujen kehittämiseksi ja säilyttämiseksi. 
Palvelukylien määrittely perustui ”Satakunnan kylät” -selvitykseen (2007). 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan yhteydessä on tarkoitus tutkia 
keskusverkon ja muun taajaman rinnalla palveluverkkoon kuuluvien kylien 
määrittelyä ja mahdollista luokittelua huomioiden palveluissa tapahtuneet muutokset 
ja ennakoitava kehityskulku.

Maakuntakaavan merkintöjen väliin jäävät nk. valkoiset alueet ovat pääosin 
maaseudun maa- ja metsätalousalueita ja haja-asutusalueita. Valkoinen alue ohjaa 
kuntakaavoitusta ja muuta maankäyttöä osoittamalla, ettei alueelle kohdistu 
valtakunnallisia maakunnallisia tai ylikunnallisia tarpeita eikä niille siten 
lähtökohtaisesti tule myöskään kuntakaavoissa osoittaa maakunnallisesti tai 

Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

20 Kokemäen kaupunki

20-21
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

seudullisesti merkittävää alueiden käyttöä. Valkoisille alueille voi kuitenkin kohdistua 
koko maakuntaa koskevia suunnittelumääräysiä. 

Merkitään Kokemäen kaupungin tavoite-esitys tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Kankaanpään asema Pohjois-Satakunnan seutukeskuksena tulee huomioida kaavan 
valmistelutyössä.

Maakuntakaavoituksessa alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevaan suunnitteluun 
kuuluvat maakunnan eri yhdyskuntien muodostaman aluerakenteellisen verkoston 
sekä yhdyskuntarakenteen ja sen osien keskeisten kehittämis-, mitoitus- ja 
sijoittamisperiaatteiden
osoittaminen. 

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa tarkastellaan maakunnan 
keskusverkkoa ja edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin 
yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja 
vahvuuksien hyödyntämistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti.

Kankaanpään kaupungin tavoitteet merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

21 Kankaanpään kaupunki

21-21

Mahdollistaa palveluja myös pienemmissä kunnissa asuville. 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 tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen sekä maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, 
joiden osana palvelua koskevia aluevarauksia maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 
mukaisesti.

Maakuntakaavoitukseen kuuluvat maakunnan eri yhdyskuntien muodostaman alue- 
ja yhdyskuntarakenteen ja sen osien keskeisten kehittämis-, mitoitus- ja 
sijoittamisperiaatteiden osoittaminen sillä tarkkuudella, kuin kuntien väliset 
seudulliset yhteensovittamistarpeet sekä maakunnalliset ja seudulliset periaatteet 
sitä edellyttävät.

Merkitään Eurajoen kunnan tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

25 Eurajoen kunta

25-21

Huittisten kaupungin tavoite-esitykset: Maakuntakaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaiset alueiden 

Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

29 Huittisten kaupunki

29-21
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

- Vahvistaa edellytyksiä väestömäärän myönteiselle kehitykselle.
- Seutukuntakeskusten monipuolinen kehittäminen asumisen, palvelujen ja
elinkeinotoiminnan osalta sekä työpaikka- ja teollisuusalueiden toimintaedellytysten 
turvaaminen.
-  Turvata maataloustuotannon ja elintarviketeollisuuden toiminta ja kestävä
kehittyminen.
- Huittisten kaupungin aseman vahvistaminen Kaakkois-Satakunnan keskuksena, 
valtateiden risteyksessä porttina naapurimaakuntiin/-kunnista.

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, yhdyskuntien toimivuutta, riittävää asuntotuotantoa sekä palvelujen 
saatavuutta. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:n mukaiset sisältövaatimukset.

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

Maakuntakaavoituksessa tarkoituksenmukaista alue- ja yhdyskuntarakennetta 
koskevan sisältövaatimuksen osalta tulee kiinnittää huomiota väestö- ja 
tuotantorakenteen kehitysarvioihin, työpaikkojen, palveluiden ja virkistysalueiden 
saavutettavuuteen ja kaupunki- ja maaseutualueiden tasapainoiseen kehittämiseen.

Merkitään Huittisten kaupungin tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Elinkeinolähtöinen, mahdollistava, koko maakunnan tasapuolisen kehityksen huomioiva. MTK-Satakunnan ja MTK-metsänomistajien tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-21

Ulvilan kaupunki lausunnossaan katsoo, että Porin ja Ulvilan välistä rajaa korostavia 
aluevarauksia tulisi muuttaa ylikunnallisuutta korostaviksi erityisesti vt2 
liikennekäytävän läheisyydessä.
Vaihemaakuntakaava 2:n kaupan palveluverkkoselvitykseen nojaten lausunnossa 
esitetään tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhykkeen ulottamista vt2 pohjoispuolisella 
alueella
Ulvilan keskustatoimintojen alueelle asti. Lausunnossa katsotaan perusteltuna laajentaa 
kehittämisvyöhykettä kuntarajan yli Porin Honkaluodosta Ulvilan Vainiolan alueen
pohjoisosaan.

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 yhdyskuntien toimivuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja 
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 maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja 
ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Ulvilan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

42 Ulvilan kaupunki

42-21

Puolustusvoimat lausunnossan esittää tavoitteeksi puolustusvoimien melualueiden ja 
suojavyöhykkeiden huomioimista muissa aluevarauksissa ja 
kehittämisperiaatemerkinnöissä.

Puolustusvoimien melualueet ja suojavyöhykkeet huomioidaan Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 aluevarauksia ja kehittämisperiaatemerkintöjä 
suunniteltaessa.

Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne

44 2. Logistiikkarykmentti

44-21

torstai 10. marraskuu 2022 Sivu 4/5



Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Tavoite-esitys 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

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

2. Alueiden käytön ekologinen kestävyys

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen riistakeskus pitää tärkeänä, että maankäytön suunnittelussa pyritään 
ehkäisemään eri eliölajien elinympäristöjen pirstoutumista, sekä turvaamaan eläinten 
luontaisia kulkuyhteyksiä alueiden välillä. Vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan 
kokonaisvaikutus myös maakuntarajat ylittäen.

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

Suomen riistakeskuksen tavoite merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Alueiden käytön ekologinen kestävyys

11 Suomen riistakeskus Satakunta

11-22

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja SLL Pori esittää tavoitteiksi 
- vähintään 30% maa- ja merialasta luonnolle, 10% tiukkaan suojeluun
- 3 uutta kansallispuistoa Satakuntaan: Joutsijärvelle, Pinkjärvelle ja
Koskeljärvelle
- vesistöjen ympärille suojavyöhykkeet
- Karvianjoen, Kokemäenjoen ja Eurajoen vesistöille esteettömät
kulkuyhteydet vaelluskaloille
-vesistöjen kunnostus monimuotoisuutta tukeviksi valuma-aluelähtöisellä
suunnittelulla huomioiden myös kalatalousalueiden käyttö- ja
hoitosuunnitelmat.
-ei enää enempää maa-alaa rakentamiselle, tilalle sen sijaan jo rakennetun
alueen käytön monimuotoistamista
-maankäytössä varjeluun pölyttäjien elinalueet, marja- ja sienimaastot
-asutusalueilla ekosysteemipalvelut osaksi kaavaa ja yhdyskuntasuunnittelun 
infrastruktuuria (terveysreitistöt, mikroilmastot, hulevesisuunnittelu,
kaupunkiviljely/ ruokametsät, ekologiset käytävät)

Lisätään Satakunnan kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman lukuun 2.2.3 Maakunnalliset ja alueelliset strategiat ja 
ohjelmat. 

Tavoite-esitys merkitään muilta osin tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Alueiden käytön ekologinen kestävyys

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-22

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Alueiden käytön ekologinen kestävyys

29 Huittisten kaupunki

29-22

Luonnonympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeistä 
selviytymiselle ilmastonmuutoksesta ja ihmisen hyvinvoinnille tulevina vuosikymmeninä 
myös Satakunnassa. Tämä edellyttää luonnon monimuotoisuuden asettamista 
erityisasemaan niin teollisuudessa, energiantuotannossa kuin kaikessa maankäyton 

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

Alueiden käytön ekologinen kestävyys

33 Metsähallitus

33-22
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

suunnittelussa.

Luontoympäristöjen ennallistamisen tarve lisääntynee myös Satakunnassa ja 
merialueiden osaltakin on suojelu- ja hoitotarpeita.

Kaavassa tulee tarkastella kaikkia kestävyyden osa-alueita: taloudellista, sosiaalista, 
kulttuurillista ja ekologista kestävyyttä, tasapainoisesti ja yhteensovittaen.

Metsähallituksen tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

MTK lausunnossa on esitetty tavoitteeksi:
- Sosiaalinen kestävyys
- elinkeinonäkökulma ongelmien ratkaisuissa
- kiertotalous sekä uusiutumattomien luonnonvarojen säästäminen
- maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvat ratkaisut keskiössä
- yksityismetsien luontoarvojen suojelun tulee perustua vapaaehtoiseen suojeluun 
(METSO ja Helmi) eikä maakuntakaavassa tule osoittaa velvoittavia merkintöjä

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Alueiden käytön ekologinen kestävyys

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-22

Ulvilan kaupungin näkemyksen mukaan 
yhdyskuntarakenteen kanssa ristiriitaisia tavoitteita tulee edistää 
tarkoituksenmukaisesti siten, etteivät ne liiaksi syrjäytä ensin mainittua tavoitetta.

Ulvilan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Alueiden käytön ekologinen kestävyys

42 Ulvilan kaupunki

42-22
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

3. Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja SLL Pori esittää kaavan tavoitteiden 
osaksi säästeliäs ja monimuotoinen maankäyttö, liikenteen ilmastovaikutusten arviointi 
ja kompensointi (luonnonalueilla, metsillä).

MRL:n 28 §:n mukaan alueiden käytön ekologinen kestävyys on yksi 
maakuntakaavan sisältövaatimuksista. MRL:n 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua 
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävät ja 
tarkoitus.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-23

Rauman kaupunki esittää lausunnossaan  Satakunnan maakuntakaavassa 2050 
tavoitteeksi: -elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvaava liikenneverkko - 
uusiutuvien energiamuotojen (esim. merituulivoiman) mahdollisuuksien selvittäminen

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, 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 maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja 
teknisen huollon järjestelyihin  sekä maakunnan elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiin maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti. 

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden mukaan asukkaat, 
työpaikat ja elinkeinot ovat kansainvälisesti, kansallisesti ja maakunnan sisäisesti 
hyvin saavutettavia toimivilla liikenne- ja tietoliikenneyhteyksillä.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 prosessin aikana tutkitaan Suomen 
merialuesuunnitelmassa 2030 Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan 
suunnittelualueelle osoitettuja tuulivoimalle potentiaalisia alueita. Satatuuli-
hankkeessa laadittiin Satakunnan aluevesiltä tunnistetuille tuulivoimalle 
potentiaalisille alueille Natura-arvioinnin tarveharkinta ja osana maisemavaikutusten 
arviointia alueista tehtiin havainnekuvia.

Rauman kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

16 Rauman kaupunki

16-23
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Kokemäki näkee rautatieliikenteen tärkeänä kestävän liikenteen muotona ja sen 
edellytyksiä pitää maakuntasuunnittelussa kaikin tavoin tukea. Kehitettävinä 
raideliikennehankkeina näemme esimerkiksi henkilöjunaliikenteen Kokemäeltä Raumalle 
sekä paikallisjunaliikenteen välillä Kokemäki-Pori. 

Valtatie 2:n liikenteen turvallisuus ja sujuvuus ovat Kokemäelle tärkeitä tavoitteita. 
Valtatien nelikaistaistuksen nopeuttaminen, ohituskaistojen ja sujuvien 
liittymäjärjestelyjen rakentaminen edistävät tätä asiaa.

Kevyen liikenteen yhteystarpeena Kokemäki haluaa tuoda esille väylän rakentamisen 
Kokemäki-Harjavalta välille.

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 liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä 
erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Alueiden käytön 
tavoitteita toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset 
sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös rautatieliikenteen ja tieliikenteen sisältävään 
sisältövaatimukseen ympäristön ja talouden kannalta kestävistä liikenteen 
järjestelyistä maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti. 

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on rautatieliikenteen kehittäminen 
nostettu tärkeäksi liikennejärjestelmän kehittämiskohteeksi. Kokemäenjokilaakson 
liikennekäytävä on yksi seitsemästä suunnitelman kehittämisteemasta. Kokemäki-
Rauma henkilöjunaliikenteen käynnistäminen kuuluu suunnitelman 
kehittämiskohteista esiin nostettujen kärkihankkeiden joukkoon. Satakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita edistetään myös jatkuvan 
liikennejärjestelmätyön yhteydessä.

Kokemäen kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

20 Kokemäen kaupunki

20-23

Raideliikenteen edistämisen ja erityisesti Haapamäki – Kankaanpää - Pori-radan 
mahdollinen uudelleenkäyttöönotto tulisi olla kaavassa keskeisenä tavoitteena.

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.

Kankaanpään kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

21 Kankaanpään kaupunki

21-23

Huittisten kaupungin tavoite-esitykset:
- Eritaso-/kiertoliittymien yms. aluevarausten tarpeellisuuden sovittaminen
ympäröivän maankäytön tulevaisuus huomioiden.
- Suora ratayhteys Pori-Kokemäki-Huittinen-Forssa-Helsinki.
- Monipuolisten energiatuotantomuotojen toteuttamismahdollisuudet ja
aluevaraukset.

Maakuntakaavoitusta koskevat myös 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 liikenteen tarkoituksenmukaista 
järjestämistä. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

29 Huittisten kaupunki

29-23

torstai 10. marraskuu 2022 Sivu 2/5



Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

muiden sisältövaatimusten lisäksi myös ympäristön ja talouden kannalta kestäviin 
liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin, joiden osana tarkastellaan kiertoliittymiä, 
rataverkkotarpeita ja energiatuotantomuotoja maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 
mukaisesti.

Huittisten kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Merikarvian kunnanhallitus lausunnossaan Satakunnan maakuntakaavan 2050 
tavoitteista katsoo, että käytöstä poistetuille turvesoille tulee varata mahdollisuus 
hyödyntää niitä aurinkovoimatuotantoalueina.

Satakuntaliiton syksyllä 2022 käynnistyvä Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan 
maakuntakaavassa 2050 -selvitys tuottaa kaavaprosessiin tietoa mm. 
aurinkovoimaloiden suunnittelua varten.

Merkitään Merikarvian kunnan tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

32 Merikarvian kunta

32-23

Alempaan tieverkkoon tulee kiinnittää huomiota, koska pääväylien ulkopuolella teillä 
tapahtuva liikennöinti on useimmiten ainoa mahdollinen kuljetusmuoto.

Metsähallituksen esittämä tavoite merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

33 Metsähallitus

33-23

Huomioitava huoltovarmuus kaikissa olosuhteissa, maaseudun liikkumisratkaisut. Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa otetaan huomioon maankäyttö- ja 
rakennuslain 4 a §:n mukaisesti kansallinen turvallisuus, jonka osana tulee turvata 
huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, ettei niistä 
vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä.

Maaseudun liikkumisratkaisuja edistetään pääasiassa Satakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamista edistävässä jatkuvassa 
liikennejärjestelmätyössä.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-23

Rautatieliikenne on tärkeä kestävä liikennemuoto ja sitä pitää tukea eri tavoin 
maakuntasuunnittelussa. Nakkila on jo pitkään pitänyt esillä Kokemäki-Pori välin 
paikallisjunaliikennettä ja toivomme tämän asian näkyvän myös maakuntakaavassa.

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 rautatieliikenteen sisältävään ympäristön ja 
talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin maankäyttö- 
ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti. 

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

35 Nakkilan kunta

35-23
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on rautatieliikenteen kehittäminen 
nostettu tärkeäksi liikennejärjestelmän kehittämiskohteeksi. 

Nakkilan kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Siikaisten kunnan lausunnossa on esitetty tavoitteeksi liikenneverkkojen säilyttäminen 
nykyisellään, parantaa kulkuyhteyksiä kaikista kunnista sekä rataverkon laajentaminen.

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 liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä 
erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. 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 ja teknisen huollon järjestelyihin maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 
mukaisesti. 

Siikaisten kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

38 Siikaisten kunta

38-23

Ulvilan kaupungin lausunnon mukaan Vt2 liikennekäytävän maankäytöllistä merkitystä 
tulee vahvistaa Satakunnassa. Ulvilan keskustan kohdan liittyminen vt2:lle tulee 
ratkaista Friitalan eritasoliittymää kehittämällä ja luopumalla maakunta- ja 
yleiskaavassa olevasta Rantavainion eritasoliittymävarauksesta uusine
jokisiltoineen.

Ulvilan kaupunki toteaa, että Vt2 rinnakkaistiet ovat nykyisellään puutteelliset erityisesti 
valtatien eteläpuolella. Maakuntakaavaan tulisi lisätä uusi rinnakkaistieyhteys Porin 
Honkaluodosta Ulvilan kautta Nakkilaan ja mahdollistaa tien varteen Vainiolan 
pohjoisosaan sijoittuvat työpaikka-, TiVa-kauppa- ja logistiikkaalueet.

Ulvilan kaupungin tavoite-esityksessä otetaan myös kantaa URPO-radan 
yhteysvarauksen Rauma-Pori osuuteen ja esitetään sen siirron selvittämistä 
yhdyskuntarakenteen ja NATURA-alueiden kannalta järkevämpään paikkaan. 
Lausunnossa todetaan, että sen lisäksi että  nykyinen linjaus kulkee NATURA-alueen 
läpi Pinkjärvellä ratavarauksen nykyinen liittymäpaikka Pori-Tampere rataan
vt2 eritasoliittymän tuntumassa Honkaluodossa on erittäin hankala ja
vaikeuttaa merkittävästi maankäytön järjestämistä Porin ja Ulvilan rajalla.

Vaihtoehtoista linjausta tulisi lausunnon mukaan etsiä sillä ajatuksella, että URPO-rata
toteutuessaan tuottaisi mahdollisimman vähän haittaa muulle maankäytölle ja vaatisi 
mahdollisimman vähän uutta koskematonta maa-alaa. Lausunnossa esitetään 
tutkittavaksi sen sijoitusta jo olemassa olevien suurten voimalinjojen yhteyteen.

Maakuntakaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaiset alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteet, joiden perusteella tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää 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 ja teknisen huollon järjestelyihin, jonka osana tarkastellaan tieliikenteen ja 
rautatieliikenteen kehittämistarpeita maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Voimassa olevassa Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu pääradan 
yhteystarvemerkinnällä URPO-radan (Uusikaupunki – Rauma – Pori) osuus, josta ei 
ole olemassa riittäviä selvityksiä tai suunnitelmia tai jonka sijainti on vielä 
ratkaisematta tai siihen liittyy huomattavaa epävarmuutta. URPO-rata on osoitettu 
yhteystarpeena maakunnan eteläiseltä rajalta Raumalta Poriin. Yhteystarvemerkintä 
on ohjeellinen tai informatiivinen. Yhteystarvemerkintää käytetään 
maakuntakaavassa silloin kuin ei ole olemassa riittäviä selvityksiä, joilla voitaisiin 
osoittaa toiminnan yksityiskohtainen sijainti tai linjaus.

Ulvilan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

42 Ulvilan kaupunki

42-23
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Lisääntyvä sähkön tuotanto (tuuli- ja aurinkovoimalat) sekä lisääntyvä sähkön käyttö 
(sähköinen liikenne sekä mm. vedyn ja akkumateriaalien tuotanto) aiheuttavat uusien 
400 kV ja 110 kV linjojen tarvetta. 

Harjavallan ja Porin sataman välisen tavaraliikenteen tulevan lisääntymisen ja 
henkilöliikenteen vuorojen lisäämisen mahdollistamiseksi Pori–Harjavalta välille olisi 
osoitettava kaksoisraidevaraus.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös ympäristön ja talouden kannalta kestäviin 
liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin, jonka osana tarkastellaan sähköverkon ja 
raideliikenteen kehittämistarpeita maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Syksyllä 2022 käynnistyvässä Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan 
maakuntakaava 2050 -selvityksessä tutkitaan mm. vedyn tuotantoa alueiden käytön 
suunnittelun näkökulmasta ja uusiutuvan energian hankkeiden vaikutuksia ja 
vaatimuksia sähkönsiirron suhteen.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Kokemäenjokilaakson 
kehittämisteemaan liittyen Kokemäki-Pori välin lisäkapasiteetin osalta on nostettu 
esiin kaksoisraiteen suunnittelu ja tilavaraukset.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt

46 Harjavallan kaupunki

46-23
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

4. Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja SLL Pori esittää tavoitteeksi:
-vähintään 30% maa- ja merialasta luonnolle, 10% tiukkaan suojeluun
viiveettä
-3 uutta kansallispuistoa Satakuntaan: Joutsijärvelle, Pinkjärvelle ja
Koskeljärvelle
-vesistöjen ympärille suojavyöhykkeet
-Karvianjoen, Kokemäenjoen ja Eurajoen vesistöille esteettömät
kulkuyhteydet vaelluskaloille,
vesistöjen kunnostus monimuotoisuutta tukeviksi valuma-aluelähtöisellä
suunnittelulla huomioiden myös kalatalousalueiden käyttö- ja
hoitosuunnitelmat.
-ei enää enempää maa-alaa rakentamiselle, tilalle sen sijaan jo rakennetun
alueen käytön monimuotoistamista. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja SLL Porin vapaamuotoisen lausunnon 
mukaan: kolmannes Satakunnan maa- ja merialasta luonnolle biodiversiteettistrategian 
mukaisesti.
Satakunnan maakuntakaavan tulee olla linjassa EU:n biodiversiteettistrategian ja 
Suomen luontopaneelin suosituksen kanssa.

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

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on 
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta 
siten, että edistetään niiden toteuttamista. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä 
huomiota myös maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin (MRL 23 §, 28 §). 
Myös luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 §:ssä tarkoitettujen 
luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten sekä 32 §:ssä tarkoitettua maisema-aluetta 
koskevien perustamispäätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadittaessa.

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (Valtioneuvosto 2017) on kiinnitetty 
huomiota mm. toimiviin yhdyskuntiin ja kestävään liikkumiseen, terveelliseen ja 
turvalliseen elinympäristöön sekä elinvoimaisiin luonto- ja kulttuuriympäristöihin sekä 
luonnonvaroihin.

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 (esimerkiksi valuma-alueet).  

Lisätään Satakunnan kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman lukuun 2.2.3 Maakunnalliset ja alueelliset strategiat ja 
ohjelmat. 

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-24

Osoittaa sopivia alueita siten, ettei aiheuta haittaa muulle alueiden käytölle. Merkitään Eurajoen kunnan tavoite tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö

25 Eurajoen kunta

25-24

28 Geologian tutkimuskeskus GTK

torstai 10. marraskuu 2022 Sivu 1/3



Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Yhteiskunnan pohjavesi- ja maa-ainestarpeiden turvaaminen tulevaisuudessa 
ympäristövaikutukset minimoiden.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö28-24

Huittisten kaupunki esittää tavoitteeksi pohjavesialueiden suojelun. Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö

29 Huittisten kaupunki

29-24

Ympäristönsuojelun puhtaan ja myrkyttömän luonnonympäristön tavoitteet on syytä 
huomioida kaavassa. Satakunnan tulisi profiloitua tulevaisuudessa ympäristöltään 
puhtaan teollisuuden maakuntana.
Vesi- ja maa-ainesvarat ovat tärkeä osa omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Metsähallituksen tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö

33 Metsähallitus

33-24

Pohjavesien hyvä tila (laatu ja saatavuus), kuiviin jaksoihin varautuminen, kiertotalous 
ja puurakentaminen.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-24

- Vesivarojen johtaminen alueille, joilla ei ole puhdasta vettä riittävästi käytettävissä.
- Maa-ainesten ottoalueiden varaaminen maarakentamiseen.

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 luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja yhdyskuntarakentamisen 
taloudellisuutta. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 
28 §:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään 
käyttöön ja ympäristön ja talouden kannalta kestäviin teknisen huollon järjestelyihin 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Vesihuoltoa ja kuntien yhteistyötä sekä tulevaisuuden näkymiä on käsitelty mm. 
alueellisissa vesihuoltosuunnitelmissa. Vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 tausta-aineistoa.

Siikaisten kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö

38 Siikaisten kunta

38-24

Ulvilan kaupungin lausunnossa todetaan, että tiettyjen vihreän siirtymän toimenpiteiden
mahdollistamisen kannalta kriittisten kaivannaisten merkitys tulee korostumaan tulevina 

Ulvilan kaupungin tavoitteet merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnitelua varten.

Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö

42 Ulvilan kaupunki

42-24
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

vuosikymmeninä. 
Satakunnalla on merkittäviä resursseja kyseisissä maa-aineksissa, tämä tulisi
huomioida maakuntakaavassa tarkoituksenmukaisella tavalla. Ulvilan kaupunki pitää 
energiantuotannon vihreän siirtymän toteutumista ensiarvoisen tärkeänä.  Siinä 
onnistumista lausunnon mukaan ei tulisi vaarantaa kotimaisten polttoaineiden 
(puuhakkeen ja energiaturpeen) käytön lisäämistä edellyttävän siirtymäajan 
järjestelyitä vaikeuttamalla.
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

5. Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja SLL Porin näkemyksen mukaan 
elinkeinoelämän tulee muuttua sellaiseksi, että elinkeinon harjoittaminen ei ainakaan 
vaaranna vaan pikemminkin tukee alueen luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja 
elpymistä, mahdollistaa vihreän siirtymän ja tukee omavaraisuutta, yhteisöllisyyttä ja 
sosiaalista verkostoitumista. Luonnon hyvinvointi ymmärretään ihmisten elämän 
mahdollistajaksi ja elinkeinoelämä pohjautuu tulevaisuudessa tähän. Elinkeinoelämän 
vuoksi ei tule tinkiä luonnonsuojelullisista ja ilmastokriisistä selviytymiseen tähtäävistä 
tavoitteista. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja SLL Porin asettamat tavoitteet/ 
edellytykset ekologisesti kestäville elinkeinoille tulevaisuudessa: 
- vähintään 30% maa- ja merialasta luonnolle, 10% tiukkaan suojeluun viiveettä 
- ekosysteemipalvelut mukaan kaavaan 
- lisää lähiluontolenkkeilyreittejä ja virkistys-, marjastus-, sienestys- ja retkeilyalueita 
- 3 uutta kansallispuistoa Satakuntaan: Joutsijärvelle, Pinkjärvelle ja Koskeljärvelle 
-vesistöjen ympärille suojavyöhykkeet 
- Karvianjoen, Kokemäenjoen ja Eurajoen vesistöille esteettömät kulkuyhteydet 
vaelluskaloille, vesistöjen kunnostus monimuotoisuutta tukeviksi valuma-aluelähtöisellä 
suunnittelulla huomioiden myös kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat. 
- ei enää enempää maa-alaa rakentamiselle, tilalle sen sijaan jo rakennetun alueen 
käytön monimuotoistamista

Maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavaa koskevien sisältövaatimusten 
mukaisesti (MRL 28 §) kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota 

1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;
2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon 
järjestelyihin;
4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

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.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-25

Rauman kaupunki esittää lausunnossaan  Satakunnan maakuntakaavassa 2050 
tavoitteeksi: kaupan sijoittumisen maakunnallinen ohjaus.

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 sekä palvelujen saatavuutta. 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 sekä maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin 

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

16 Rauman kaupunki

16-25
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti. Maakuntakaavoituksessa tulee 
huomioida myös maankäyttö- ja rakennuslain 71 b §:n mukaiset vähittäiskaupan 
suuryksikköjä koskevat erityiset sisältövaatimukset.

Rauman kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Kokemäki on osa Kokemäenjokivarren kuntien teollisuus- ja teknologiaklusteria, 
Satakunnan nykyinen maakuntakaava ei häävisti osoita Kokemäelle tilaa ja 
mahdollisuutta olla toimiva osa tätä klusteria. Kokemäki luonnollisesti haluaa osaltaan 
olla mukana tuomassa synergiaa tähän elinkeinoelämää ja työllisyyttä edistävään, koko 
maakuntaa palvelevaan teollisuusrakenteeseen. 

Satakuntaliitto on julkaissut sivuillaan tuoreen Prizztechin tekemän selvityksen: 
Satakunnan akku- ja teknologiametallit – Tiekartta kasvuun 2030. Siinä todetaan 
maankäytön osalta, että Satakunnan valmis teollisuusinfrastruktuuri pitää saada 
tehokkaampaan käyttöön ja teollisuuskemikaalien varastointi- ja logistiikkapalveluita 
pitää kehittää sekä maankäytöllisesti, että tuotantotaloudellisesti. Lisäksi todetaan, että 
teknologiametalliklusterin lisätilan ja tonttimaan tarpeet tulee huomioida sekä kunta- 
että maakuntakaavoituksessa ennakoiden ja oikeassa mittakaavassa.

Satakuntaliitto on tietoinen, että Kokemäelle on vahvasti tulossa akkuteollisuutta ja 
kaupunki on jo puoli vuotta laatinut asiaa koskevia asemakaavoja sekä suunnitellut 
noiden kaavojen vaatimaa infrastruktuuria. Luonnollisesti Kokemäki vaatii tämän 
nykytilanteen todellisuuden siirtämistä maakuntakaavaan sekä myös 
maakuntakaavallista laajentumismahdollisuutta tälle akkuteollisuudelle ja siihen 
synergisesti liittyville toiminnoille. 

Meille on tullut jo merkittävästi tätä asiaa koskevia kyselyjä ja alustavia 
suunnitelmaehdotuksia, joista emme luonnollisesti voi tässä yhteydessä tarkemmin 
kertoa. Edellä sanotun vuoksi Kokemäelle on tässä valmisteltavana olevassa 
maakuntakaavassa 2050 erittäin tärkeä saada nykyisen maakuntakaavan Kokemäen 
eritasoliittymän eteläpuolisen teollisuusaluemerkinnän laajentaminen riittävän laajana 
kaakon suuntaan Linjatielle saakka. 

Korostamme tässäkin yhteydessä vielä kohdassa yksi esittämäämme näkökulmaa: 
Kokemäelle on tärkeä, että koko kunnan alueella on mahdollista rakentaa maa- ja 
metsätaloustoimintaa palvelevia rakennuksia ja teknisiä laitteita. Perustelunamme on 
se, että maakuntakaavoituksessa on tunnistettava Kokemäen kaltaiset kuntarakenteen 
erityispiirteet ja -tarpeet.

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 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.

Kokemäen kaupungin tavoitteet merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

20 Kokemäen kaupunki

20-25

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämisen tulee olla yksi maakuntakaavan 
laadinnan keskeisistä tavoitteista ja on tärkeää, että kaavoitusprosessissa kuullaan ja 
osallistetaan myös elinkeinoelämän edustajia.

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

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

21 Kankaanpään kaupunki

21-25
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Kaavoitusprosessin 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 vuoden 2022 
alkupuolella muodostettuun kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien edustajista 
koostuvaan yhteistyöryhmään (SataYTR2050) on kutsuttu mukaan elinkeinoelämän 
edunvalvonnasta ja kehittämisestä vastaavia tahoja. Yhteistyöryhmässä on edustusta 
tällä hetkellä Satakunnan yrittäjät ry:llä, Satakunnan sekä Rauman kauppakamareilla 
ja myös Prizztech Oy:llä. 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 maakuntakaavan 2050 valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen yhteydessä 
järjestetään yleisötilaisuudet, joissa esitellään kaavan suunnittelutilannetta, 
ratkaisuja ja vaikutuksia. Kaavasta pyydetään myös lausunnot valmistelu- ja 
ehdotusvaiheessa keskeisten viranomaistahojen, Satakunnan kuntien, kaava-
alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liittojen ja kuntien lisäksi myös 
maakunnan elinkeinoelämää edustavilta organisaatioilta.

Kankaanpään kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Osoittaa paikkoja laajasti niin matkailun kuin teollisuuden käyttöön. 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 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 tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen sekä maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, 
joiden osana käsitellään matkailua ja muita teollisuutta koskevia aluevarauksia 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

25 Eurajoen kunta

25-25
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Eurajoen kunnan tavoitteet merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Geologian tutkimuskeskuksen mukaan elinkeinoelämän kannustaminen kohti 
hiilineutraalia ja energiatehokasta yhteiskuntaa on tärkeätä.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

28 Geologian tutkimuskeskus GTK

28-25

Huittisten kaupunki on esittänyt tavoitteiksi: 
- Toimivat ja turvalliset päätieyhteydet, myös alemman tieverkon osalta.
- Kaikkien liikennemuotojen (joukko-, kevyt- ja palveluliikenne) edistäminen.
- Suoran Pori-Kokemäki-Huittinen-Forssa-Helsinki ratayhteyden kehittäminen.
- Teollisuus- ja työpaikka-alueiden sijoittumisen sekä liikenneyhteyksien ja
muiden eri verkostojen kehittämis- ja laajentamismahdollisuuksien
yhteensovittaminen.
- Elintarviketuotannon ja -teollisuuden toimintaedellytysten vahvistaminen.
- Matkailuelinkeinojen, luonto- ja virkistyspalveluiden toimintaedellytysten
varmistaminen.

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, toimivan kilpailun 
kehittymistä ja liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. 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 sekä ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen 
järjestelyihin, joiden osana käsitellään teollisuus- ja työpaikka-alueita, kaikkia 
liikennemuotoja sekä matkailu-, luonto- ja virkistyspalveluja maankäyttö- ja 
rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koskevaan sisältövaatimukseen liittyy kiinteästi 
maakunnan liikennejärjestelyt, energiahuollon ratkaisut sekä vesi- ja jätehuollon 
järjestelyt.

Merkitään Huittisten kaupungin tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

29 Huittisten kaupunki

29-25

Merikarvian kunnanhallitus lausunnon  mukaan tavoitteissa on huomioitava, että uusia 
teollisuuskeskittymiä syntyy ja niiden kehittyminen tulee mahdollistaa, mm. 
Merikarvialla VT8:n varrella, Tuorilassa oleva teollisuusalue tulee laajenemaan 
nykyisestä 270-tien risteyksen pohjoispuolelle, Vaasan suuntaan.

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 elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun 
kehittymistä. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:n mukaiset sisältövaatimukset.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

32 Merikarvian kunta

32-25
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen sekä maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, 
joiden osana käsitellään teollisuutta koskevia aluevarauksia maankäyttö- ja 
rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Merkitään Merikarvian kunnan tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

- Matkailun toimintaedellytyksiä turvataan houkuttelevalla eli puhtaalla ja turvallisella 
(mm. myrkyttömällä) ympäristölla sekä tarpeeksi monipuolisella sekä riittävällä 
määrällä luontoympäristöä.

- Metsäbiotalous ja siihen perustuva puunjalostus muodostaa merkittävän osan 
maakunnan elinkeinoelämästä. Metsabiotalouden toimintamahdollisuudet tulee turvata 
ja myös kehittää niitä.

- Tuulivoimatuotannon ml. merituulivoiman mahdollistaminen luo alihankintaketjuineen 
edellytyksiä maakunnan elinkeinoelämän
uudistumiselle.

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 elinympäristön luomista, 
ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä, elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä, luonnon monimuotoisuuden ja 
muiden luonnonarvojen säilymistä. 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 ja maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Metsähallituksen tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

33 Metsähallitus

33-25

MTK:n lausunnossa on esitetty maakuntakaavan tavoitteeksi liikenne- ja 
tietoliikenneinfran parantaminen, terminaalialueet ja mahdollistava kaavoitus.

MTK-Satakunnan ja MTK-Metsänomistajien tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-25

Elinkeinoelämän laajenemisen mahdollistaminen, työvoiman saanti, liikenneyhteydet 
tuotteiden toimittamiseen.

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, 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 maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, ympäristön ja 
talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin sekä 

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

38 Siikaisten kunta

38-25
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:n mukaisesti. 

Siikaisten kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ulvilan kaupunki katsoo, että maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tulisi 
edistää maankäytön
suunnittelun ylikunnallista yhteistyötä mahdollistavilla alue- ja
yhteysvarauksilla. Porin kaupunkiseudulla tulisi kiinnittää erityistä huomiota
Kokemäenjokilaakson asutuksen ja vt2 liikennekäytävän muodostaman
nauhamaisen taajamarakenteen vahvistamiseen mm. mahdollistamalla
kuntien rajat ylittävien työpaikka- ja logistiikka-alueiden muodostuminen.
Porin Honkaluodon ja Ulvilan Vainiolan pohjoisosan yhteinen logistiikka- ja
TiVa-kaupan alue ja vt2 rinnakkaistie Honkaluodosta Ulvilan Kettumetsän
yrityspuiston kautta Nakkilaan tukisi tätä tavoitetta.

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 yhdyskuntien toimivuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja 
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 maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja 
ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Ulvilan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

42 Ulvilan kaupunki

42-25

Euran kunnan antaman lausunnon mukaan tavoitteisiin 	pitää lisätä 
elintarviketeollisuuden kehittäminen / elintarvikeklusteri Etelä-Satakunnassa.

Euran kunnan tavoite-esitys meritään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

43 Euran kunta

43-25

Yritystoiminnan aluevaraukset etenkin tulevaisuuden kasvualojen kehittymistä ja 
laajenemista varten.

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 elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 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, jonka osana tarkastellaan yritystoiminnan alueita maankäyttö- 
ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Harjavallan kaupungin tavoitteet merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

46 Harjavallan kaupunki

46-25
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

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

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

6. Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen riistakeskus pitää tärkeänä, että maankäytön suunnittelussa pyritään 
ehkäisemään eri eliölajien elinympäristöjen pirstoutumista, sekä turvaamaan eläinten 
luontaisia kulkuyhteyksiä alueiden välillä. Vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan 
kokonaisvaikutus myös maakuntarajat ylittäen.

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

Suomen riistakeskuksen tavoite merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

11 Suomen riistakeskus Satakunta

11-26

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja SLL Porin esittää lausunnossaan kaavan 
suunnittelussa asetettavaksi seuraavia tavoitteita: Perinnemaisemia kehitetään ja 
ylläpidetään niin että ne ovat samaan aikaan
keitaita pölyttäjille, perinnebiotoopeille ja maatiaislajeille. Nykyajassa oman aikamme 
kulttuuriperinnöksi luodaan jo köyhtyneistä
alueista uusia luontokeitaita kaupunkiin kaavoittamalla ruokametsiä,
kaupunkiviljelyalueita, luontolenkkireitistöjä ja permakulttuuripuistoja.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-26

Rauman kaupunki esittää lausunnossaan  Satakunnan maakuntakaavassa 2050 
tavoitteeksi: arvokkaiden kulttuuriympäristöjen nykyistä parempi huomiointi.

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 kulttuuriarvojen vaalimista. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös maiseman ja kulttuuriperinnön vaalimiseen 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan lähtökohtana ovat Museoviraston 
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY2009) 
inventointi ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet (VAMA21). Maakunnallisista inventoinneista arvokkaiden 
maisema-alueiden osalta lähtökohtana on Katson maalaismaisemaa -hankkeessa 
tehty inventointi.

Satakuntaliitto on käynnistänyt 2022 keväällä maakunnallisesti merkittävien 

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

16 Rauman kaupunki

16-26
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

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.

Rauman kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Kankaanpään kaupunki: Tärkeitä tavoitteita, joiden tulee kuitenkin olla oikeassa 
suhteessa maakunnan muuhun kehittämiseen mm. elinkeinoelämän edistäminen.

Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset 
sisältövaatimukset. Maakuntakaavaa laadittaessa erilaisia tavoitteita pyritään 
sovittamaan yhteen, jonka tuloksena syntyvä sisällöllinen kokonaisuus 
mahdollisimman tasapainoisella tavalla vastaa lain vaatimuksiin. 

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.

Kankaanpään kaupungin tavoitteet merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

21 Kankaanpään kaupunki

21-26

Osoitetut alueet ovat tarkoituksenmukaisesti rajattuja. Maakuntakaavatasolla tehtävät kaavaratkaisut samoin kuin niitä koskevat selvitykset 
täydentyvät ja täsmentyvät kuntakaavoituksen ja hankesuunnittelun yhteydessä.

Eurajoen kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

25 Eurajoen kunta

25-26

Biologisten luonnonarvojen lisäksi on otettava huomioon myös elottoman luonnon arvot, 
esimerkiksi geologiset retkeilykohteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:ssä on määritelty maakuntakaavan 
sisältövaatimukset, joissa on kiinnitetty huomiota niin biologisiin luonnonarvoihin kuin 
elottoman luonnon arvoihin. 

Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota (MRL 28 §):

1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;
2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon 
järjestelyihin;

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

28 Geologian tutkimuskeskus GTK

28-26
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Huittisten kaupungin esittämät tavoitteet: 
- Historiallisen kerroksellisuuden huomioiminen ja yhteensovittaminen uuden
maankäytön kanssa. 
- Ajantasaiset aluevaraukset.

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan, maakuntakaavaa laadittaessa muiden 
sisältövaatimusten ohella on kiinnitettävä erityistä huomiota maiseman, 
luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 
22 §:ssa maakunnan suunnittelun tehtäviin liittyen todetaan, että maakunnan 
suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen 
alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa.

Maankäyttö ja rakennuslain 22 §:n mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa 
alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden 
toteuttamista. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluu Elinvoimainen 
luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat -tavoitekohta, jonka osalta on 
todettu tarkempana tavoitteena huolehtiminen valtakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.

Satakunnan maakuntakaavaa laadittaessa kulttuuriympäristöjen teemaa käsiteltäessä 
on huomioitava maakunnan tasollakin kulttuuriympäristön säilymisedellytyksiin ja 
hoitoon vaikuttavat erilaiset nykyajan sosiokulttuuriset, poliittiset, ekologiset sekä 
talouteen, elinkeinoelämään ja väestökehitykseen liittyvät muutokset, joita on myös 
tunnistettu Valtioneuvoston periaatepäätöksellä 20.3.2014 vahvistetussa 
kulttuuriympäristöstrategiassa. Tämän tavoitteiden mukaan kulttuuriympäristö on 
merkittävä kulttuurinen, taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen voimavara ja uuden 
toiminnan mahdollistaja.

Satakunnan kulttuuriympäristöohjelman vision mukaan vuonna 2025 
kulttuuriympäristö on vakiinnuttanut asemansa hyvinvoinnin ja elinvoiman lähteenä. 
Vuodelle 2025 asetetun tavoitetilan mukaan kulttuuriympäristöä koskevat 
tulevaisuuden kysymykset ja haasteet huomioidaan, sekä etsitään keinoja niiden 
ratkaisemiseksi. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö on mielletty vahvuudeksi ja 
vetovoimatekijäksi ja myös sen taloudellinen arvo ymmärretään. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan lähtökohtana ovat Museoviraston 
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY2009) 
inventointi ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet (VAMA21). Maakunnallisista inventoinneista arvokkaiden 
maisema-alueiden osalta lähtökohtana on Katson maalaismaisemaa -hankkeessa 
tehty inventointi.

Satakuntaliitto on käynnistänyt 2022 keväällä maakunnallisesti merkittävien 

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

29 Huittisten kaupunki

29-26
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitysinventoinnin. 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. Vuoden 
2023 kesään mennessä valmistuvaa inventointiaineistoa hyödynnetään Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 tausta-aineistona.

Huittisten kaupungin tavoitteet merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

-Luonnon momimuotoisuuden nykyisenkaltainen vaaliminen ja turvaaminen ei 
välttämättä enää riitä todetun maailmanlaajuisen luontokadon tilanteessa, vaan tarve 
luonnon monimuotoisuuden kasvattamiselle on lisääntynyt erilaisten luontoympäristöön 
liittyvien kuten ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
- Maakuntakaavassa on syytä ottaa 
huomioon EU:n biodiversiteettistrategiassa Euroopalle asetetut mittavat tavoitteet
luontokadon torjumiseksi. Todennäköisesti viherverkkoa ja maakuntia yhdistäviä 
viherkäytäviä on tarve kasvattaa.
- Maisema- ja luontoarvojen sekä kulttuuriperinnön turvaamista pitää tehdä maakunnan 
lähtokohdista ja sen tarpeisiin perustuen paikallisia erityispiirteitä kunnioittaen 
luontevana osana arkipäiväistä tekemistä.

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. 
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 ja 
luonnonarvojen vaalimiseen maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Metsähallituksen tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

33 Metsähallitus

33-26

Maaseudun elinkeinojen kannattavuus, maaseudun houkuttelevuus ja ihmisten 
hyvinvointi, maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvat ratkaisut keskiössä.

MTK-Satakunnan ja MTK-metsänomistajien tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-26

Satakunnan Museo toistaa jo viranomaisneuvottelussa esittämänsä
kommentin, että maakuntakaava on maakunnallisen kulttuuriympäristön
vaalimisen tärkeä työkalu. Maakuntakaava tulisi säilyä oikeusvaikutteisena.
Kulttuuriympäristön inventoinnin käynnistyminen on tärkeä asia, koska
tietopohjan tulee olla ajan tasalla.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta suunnittelun edetessä keskustellaan
tarkemmin maakuntakaavan merkintätavoista esimerkiksi VARK-alueiden muiden 
muinaisjäännösten ja kulttuuriperintökohteiden osalta.

Satakunnan Museon tavoite merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

37 Satakunnan Museo

37-26

Siikaisten kunta katsoo, että maakunnassa on paljon vanhaa rakennuskantaa, josta osa 
on rakennuskulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta säästettävä. Luontokohteiden 
kartoittaminen kuntien osalta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Satakuntaliitto on käynnistänyt vuoden 2022 keväällä maakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitys- ja täydennysinventoinnin. 
Inventoinnissa tarkistetaan Satakunnan rakennusperintö 2005 nimellä vuosina 2004-

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

38 Siikaisten kunta

38-26
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

2005 laaditun Satakunnan maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen tiedot 
ja aluerajaukset. Lisäksi kohdeluetteloa on tarkoitus täydentää modernin 
rakennusperinnön osalta. Päivitysinventoinnin yksi keskeinen tavoite on yhtenäistää 
aineisto maakunnallisen merkittävyyden mukaisesti ja maakuntakaavan 
tarkastelutaso huomioiden. Vuoden 2023 kesään mennessä valmistuvaa 
inventointiaineistoa hyödynnetään Satakunnan maakuntakaavan 2050 tausta-
aineistona. 

Erityistä merkitystä maakunnallisella inventoinnilla on rakennusperinnön arvojen 
suojelemisen kannalta on taajama-alueiden ulkopuolisilla alueilla, joilla ei kunnan 
toimesta laadita yleis- ja asemakaavoituksen keinoin kohteiden säilymiselle voida 
taata edellytyksiä.  

Siikaisten kunnan tavoite merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ulvilan kaupunki toteaa, että keskustaajaman alueella on pinta-alallisesti paljon 
valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Lausunnon mukaan maisema-alueen 
laajuus ja sijoittuminen erityisesti Vanhakylän alueella vaikeuttaa keskusta-alueen 
kehittämistä, yhdyskuntarakenteen tiivistämistä sekä johtaa uusien asuinalueiden 
sijoittumiseen yhdyskuntarakenteen reunoille kauas palveluista. Ulvilan kaupungin 
näkemys on, että maisema-alueiden rajauksia tulisi tarkastella kaupunkirakenteen 
tiivistämisen kannalta keskeisillä paikoilla nykyistä tarkoituksenmukaisemmin.

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, 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 laadittaessa 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 alueiden käytön suunnittelun 
lähtökohtana. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi (VAMA 
2021) otettiin valtioneuvoston päätöksellä 18.11.2021 maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi.

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 

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

42 Ulvilan kaupunki

42-26
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

modernin rakennusperinnön osalta. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti 
maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Merkitään Ulvilan kaupungin tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Harjavallan kaupunki pitää tärkeänä teknisesti ja toiminnallisesti vanhentuneiden, 
käytöstä poistuvien rakennusten uudelleen arviointia.

Satakuntaliitto on käynnistänyt vuoden 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. Vuoden 2023 kesään mennessä valmistuvaa 
inventointiaineistoa hyödynnetään Satakunnan maakuntakaavan 2050 tausta-
aineistona.

Harjavallan kaupungin tavoite merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

46 Harjavallan kaupunki

46-26
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

7. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen riistakeskus pitää tärkeänä, että huolehditaan riistatalouden 
toimintaedellytysten kattavasta säilymisestä.

Merkitään Suomen riistakeskuksen tavoite tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

11 Suomen riistakeskus Satakunta

11-27

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja SLL Porin antaman lausunnon mukaan:
-virkistysalueita tarvitaan lisää, kaikkien asukkaiden tulisi päästä
lähiluontolenkille kotoaan kävelemällä, ekosysteemipalvelut ja
kansanterveysvaikutukset tarjoava ekosysteemiverkosto osaksi kaavaa kaikilla
asuinalueilla
-3 uutta kansallispuistoa Satakuntaan: Joutsijärvelle, Pinkjärvelle ja
Koskeljärvelle
-vaelluskalojen reitit esteettömiksi ja vesistöjen ennallistaminen
edelläkuvatusti valuma-aluelähtöisellä suunnittelulla huomioiden myös
kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-27

Rauman kaupunki esittää lausunnossaan  Satakunnan maakuntakaavassa 2050 
tavoitteeksi: merkittävien viher- ja virkistysverkkojen turvaaminen.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös viherrakenteen jatkuvuuteen osana alueiden 
käytön ekologista kestävyyttä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Rauman kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

16 Rauman kaupunki

16-27

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark luontomatkailualue tulee maakuntakaavassa ottaa 
huomioon turvaten alueen luontomatkailun.

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin alueen geologia on 
kansainvälisesti arvokasta ja UNESCOn hallintoneuvosto hyväksyi alueen osaksi 
UNESCO Global Geoparks -verkostoa 7.7.2020. Suot erilaisissa muodoissaan ja niihin 
liittyvä kulttuurihistoria ovat tärkeä osa Geoparkin tarinaa. Geoparkin aineistot ja 
artikkelit ovat osa Satakunnan maakuntakaavan 2050 tausta-aineistoa. Lauhanvuori-
Hämeenkangas UNESCO Global Geopark otetaan huomioon myös maakuntakaavan 
valmistelussa luontomatkailun näkökulmasta.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

21 Kankaanpään kaupunki

21-27
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Kankaanpään kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua 
varten.

Isommat alueet osoitetaan maakuntakaavassa, pääosa tarkemmissa kaavoissa. Maakuntakaavatasolla tehtävät kaavaratkaisut samoin kuin niitä koskevat selvitykset 
täydentyvät ja täsmentyvät kuntakaavoituksen ja hankesuunnittelun yhteydessä

Eurajoen kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

25 Eurajoen kunta

25-27

Huittisten kaupungin esittämät tavoitteet: 
- Veneilyn, jokivesireittien käyttömahdollisuuksien edistäminen.
- Luontomatkailun ja retkeilyn kehittämisen hallittu yhteys alueiden ominaisuuksiin ja 
suojelutavoitteisiin nähden.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

29 Huittisten kaupunki

29-27

Metsähallitus esittää lähivirkistysalueiden kattavaa riittävyyden selvittämistä, sillä 
pelkkä saavutettavuus ei enää riitä vastaamaan kysyntään ja tulevaisuuden tarpeisiin. 
Viherverkkoa on todennaköisesti tarpeen kasvattaa myos tämän näkökulman 
perusteella. Suurimpien kaupunkien rakennetuilla alueilla on tarpeen kiinnittää 
huomiota virkistysalueiden riittävyyteen.

Metsähallituksen tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

33 Metsähallitus

33-27

Kuntien lähivirkistysalueiden riittävyys ja hoito, korvauskäytännöt maanomistajille 
selviksi.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-27

Harvempaan asutulla seudulla virkistykseen soveltuvia alueita on riittävästi. LH Geopark 
alueen tuominen esille näkyvästi koko maakunnan alueella.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

38 Siikaisten kunta

38-27

Ulvilan kaupunki toteaa lausunnossaan: 
-  Joutsijärvi ja erityisesti sen pohjoispuoliset alueet hiljaisena alueena ovat Ulvilan 
merkittävin yhtenäinen virkistykseen soveltuva alue.
-  Keskustaajaman alueella oleva Saarenluoto ja erityisesti sen metsäiset pohjoisosat 
sekä Kokemäenjoen ranta-alueet soveltuvat hyvin virkistyskäyttöön.

Ulvilan kaupungin tavoitteet merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

42 Ulvilan kaupunki

42-27
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Puolustusvoimat katsoo, että virkistys- ja matkailualueiden suunnittelussa tulee 
huomioida, että Puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevia alueita kehitetään 
Puolustusvoimien tarpeisiin.

Merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

44 2. Logistiikkarykmentti

44-27
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

8. Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja SLL Porin lausunnon mukaan: 
- 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 monimuotoisutta tukevia toimenpiteitä.
- hiilensidonnan tarve pitäisi laskennallisesti arvioida ja varata kaavaan metsiä
ja soita sen verran paljon, että niiden hiilen sidontakyky kompensoi
Satakunnan hiilipäästöt. Laskennassa tukea ehdotetaan pyydettäväksi
Suomen ilmastopaneelilta.
- ilmastonmuutokseen varautumisen toimien pitää olla sellaisia että ne eivät
vaaranna vaan pikemminkin tukevat luonnon monimuotoisuuden säilymistä
ja elpymistä. 

Lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja SLL Pori on vapaamuotoisessa 
lausunnossaan asettanut osatavoitteeksi 2 ilmastokriisistä selviytymisen, jonka vuoksi 
esittää toteutettavaksi seuraavia toimenpiteitä: Satakunnan hiilineutraaliuden 
saavuttamiseksi maakuntakaavaan tulee laskea ja määrittää riittävät hiilivarastoina ja -
nieluina toimivat luontoalueet varovaisuusperiaatetta noudattaen.

Satakunnan maankäyttö on syytä suunnitella huolella siten, että se edesauttaa 
ilmastokriisistä selviytymistä mahdollisimman paljon.

Suojeltujen luontoalueiden kasvattaminen biodiversiteettistrategian mukaisesti on 
tärkeää myös ilmastokriisistä selviämisen kannalta.

.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Ilmastonmuuutos ja siihen varautuminen

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-28

Mahdollistetaan työpaikkojen synty pienempiinkin kuntiin ja vähennetään 
liikkumistarvetta palvelujen saatavuudella.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista alueiden käytön suunnittelujärjestelmää maakunta-, yleis- ja 
asemakaavojen ohella. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa 
valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat Satakunnan maakuntakaavan 2050 yleisten 
periaatteiden tasolla.

Ilmastonmuuutos ja siihen varautuminen

25 Eurajoen kunta

25-28
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 
liikkuminen -tavoitekohdan mukaan tavoitteena on luoda edellytykset elinkeino- ja 
yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 
monipuoliselle asuntotuotannolle sekä luoda edellytykset vähähiiliselle ja 
resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa 
olevaan rakenteeseen. Tavoitteena on myös edistää palvelujen, työpaikkojen ja 
vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta.

Maakuntakaavoitusta koskevat myös 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, 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 maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, ympäristön ja 
talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin sekä 
maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:n mukaisesti. Maakuntakaavoituksessa tulee huomioida myös maankäyttö- ja 
rakennuslain 71 b §:n mukaiset vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevat erityiset 
sisältövaatimukset.

Eurajoen kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Tietoperustan lisäämistä ja mallinnuksen parantamista vesienhallintaan liittyvillä 
riskialueilla. 

Matalan ja keskisyvän geoenergiapotentiaalin selvittämisen hiilivapaan 
lämmöntuotannon edistämiseksi.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Ilmastonmuuutos ja siihen varautuminen

28 Geologian tutkimuskeskus GTK

28-28

Huittisten kaupungin esittämät tavoitteet: 
- Tulvasuojelu (Säpilän oikaisu-uoma) ja tulva-alueiden vaikutus
maankäyttöön.
- Monipuolisten päästöttömien energiatuotantomuotojen
toteuttamismahdollisuudet.
- Luonnonvarojen kestävän käytön ohjaaminen.

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 elinympäristön luomista 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 maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja 

Ilmastonmuuutos ja siihen varautuminen

29 Huittisten kaupunki

29-28
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

yhdyskuntarakenteeseen, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön ja 
ympäristön ja talouden kannalta kestäviin teknisen huollon järjestelyihin, joiden 
osana käsitellään tulvasuojelua ja päästöttömien energiatuotantomuotojen 
toteuttamismahdollisuuksia ja luonnonvarojen käyttöä maankäyttö- ja rakennuslain 
28 §:n mukaisesti.

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ja sen päivitykset 
huomioidaan kaavaprosessissa.

Huittisten kaupungin tavoitteet merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen vaatii myös luonnon monimuotoisuuden 
pitkäaikaisen säilymiseen panostamista ja myös maisematason huomioimista.  
Sopeutumista voidaan edistää mm.
viherverkon kytkeytyneisyyttä parantamalla ja sopeuttamalla maankäytön suunnittelua 
tulevaan.

Vuonna 2021 valmistuneessa Satakunnan viherrakenneselvityksessä on määritelty 
olemassa olevan luontotiedon pohjalta Satakunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet 
sekä erilaisten paikkatietoaineistojen ja maastokäyntien pohjalta niiden välisiä 
ekologisia yhteyksiä eli viherkäytäviä.

Satakunnan viherrakenne on osa laajempaa kokonaisuutta ja työssä on huomioitu 
myös ylimaakunnalliset yhteydet Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, Etelä-
Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Maastotyövaihe oli luonteeltaan yleispiirteinen, jossa 
tarkistettiin tausta-aineistojen perusteella tuotettujen mahdollisten ekologisten 
yhteyksien ja luonnon ydinalueiden luonnetta ja laatua. 

Satakuntaliitto hyödyntää koko maakunnan kattavaa viherrakenneselvitystä 
Satakunnan maakuntakaavojen uudistamistyössä yhtenä suunnittelun tausta-
aineistona. 

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Ilmastonmuuutos ja siihen varautuminen

33 Metsähallitus

33-28

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia, yhteistyö, tulvariskien hallinta, 
kuivuusjaksoihin varautuminen, huoltovarmuuden hoito, sopeutuminen, uusiutuvat 
luonnonvarat.

MTK-Satakunnan ja MTK-metsänomistajien tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan 
jatkosuunnittelua varten.

Ilmastonmuuutos ja siihen varautuminen

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-28

- joukkoliikenteen lisääminen, jolloin oma autoilu vähenisi
- sähköautojen suosiminen ja niille latauspaikat
- rankkasateisiin varautuminen, hulevesien johtaminen

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman kestävyys tavoitekohdan 
kehittämislinjauksen mukaan kestävät liikkumis- ja kuljetusmuodot ja käyttövoima 
ovat kustannustehokkaita ja vetovoimaisia. Joukkoliikenteen  ja vähähiilisen 
liikenteen lisääminen otettu yhdeksi tavoitekohdaksi. 

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamista edistetään jatkuvasssa 
liikennejärjestelmätyössä. Joukkoliikenne on joukkoliikenneviranomaisen (ELY-
keskus) ja kunnan vastuulla.

Ilmastonmuuutos ja siihen varautuminen

38 Siikaisten kunta

38-28
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

 
Liikenteen latauspaikkojen lisäämisen tukeminen on yleis- ja asemakaavoituksessa 
(kunnan vastuu) mahdollista.

Ulvilan kaupunki katsoo, että aurinkoenergian tuotantoon sopivien laajojen alueiden 
käyttöönottoa tulee edistää maakuntakaavan ratkaisuilla.

Aurinkoenergian tuotantoon soveltuvia alueita käsitellään Satakunnan 
maakuntakaavassa 2050.

Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvitys on yksi 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 taustaselvitys.

Ulvilan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ilmastomuuutos ja siihen varautuminen

42 Ulvilan kaupunki

42-28

Edistetään ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikuttavaa yritystoimintaa, kuten aurinko- ja 
tuulivoiman tuotantoa, sähköisen liikenteen tarvitsemaa akkuklusterin tuotantoa, vedyn 
ja biokaasun tuotantoa, osoittamalla näihin vihreää siirtymää edistäviin toimintoihin 
tarvittavia alueita.

Satakuntaliitto käynnistää 2022 loppuvuonna Vihreän siirtymän hankkeet 
Satakunnan maakuntakaavassa selvitystyön, jonka aikana tutkitaan Suomen 
kestävän kasvun ohjelman mukaisen vihreän siirtymän (pilari 1) 
energiainfrastruktuuriin, uuteen energiateknologiaan, vähähiiliseen vetyyn ja 
teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen liittyvien 
investointihankkeiden edellyttämät maakuntakaavan ratkaisut ja selvitetään 
ratkaisujen vaikutusten arviointi. Selvityshankkeen osana Satakuntaliiton alueiden 
käytön toimialalla omana työnä kartoitetaan Satakunnan maakuntakaavan teollisuus- 
ja varastoalueiden toteutuneisuutta sekä ajantasaistetaan teollisuuden tulevia 
aluevaraustarpeita.

Harjavallan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua 

Ilmastonmuuutos ja siihen varautuminen

46 Harjavallan kaupunki

46-28
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

9. Kiertotalous

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja SLL Porin lausunnon mukaan:
- kiertotaloutta tulee edistää, kuitenkin niin että kiertotalouden edistäminen
ei vaaranna luonnon monimuotoisuuden säilymistä
- maankäytön tulee olla säästeliästä ja monimuotoista.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Kiertotalous

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-29

Kirkkokallion ekopuisto on merkittävä kiertotalouden edelläkävijä, jonka tulevaisuuden 
laajentamis- ja kehittämistarpeet tulee huomioida maakuntakaavassa.

Kankaanpään kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Kiertotalous

21 Kankaanpään kaupunki

21-29

Osoitetaan aluetta kiertotalouden toteuttamiseen. Kiertotalouden käsittely Satakunnan maakuntakaavassa 2050 täsmentyy 
kaavaprosessin kuluessa.

Eurajoen kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Kiertotalous

25 Eurajoen kunta

25-29

Materiaalitehokkuuden ja mineraalipohjaisten raaka-aineiden uusiokäytön lisääminen. 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 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 vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään 
käyttöön maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Kiertotalous

28 Geologian tutkimuskeskus GTK

28-29

Huittisten kaupungin esittämät tavoitteet: Maakuntakaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaiset alueiden 

Kiertotalous

29 Huittisten kaupunki

29-29
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

- Luonnonvarojen ja luonnon kestävä käyttö.
- Rakentamisessa syntyvien ja tarvittavien maa-ainesten kierrättämisen ja
hyödyntämisen edistäminen.
- Kiertotaloustoimintaan soveltuvien alue- ja tilatarpeiden kehittäminen.

käytön suunnittelun tavoitteet, joiden perusteella tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muiden 
tavoitteiden ohella 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 vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään 
käyttöön maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnassa tulisi edesauttaa erityisesti puhdasta, ns. seuraavan tason teollisuuden 
tuotantoa (kuten esim. nykyaikaiset metallien
kierrätyslaitokset).

Metsähallituksen tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Kiertotalous

33 Metsähallitus

33-29

MTK pitää tärkeänä seuraavia asioita: 
- tuotteet ovat kierrätyskelpoisia ja ne myös päätyvät kierrätykseen 
- uusiutumattoman materiaalin käytön  vähentäminen
- biotalous kiertotalouden ytimessä

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Kiertotalous

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-29

Kiertotalouden lisääminen maakunnan alueella, aluevaraukset. Polttolaitos. Siikaisten kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Kiertotalous

38 Siikaisten kunta

38-29

Ulvilan kaupunki pitää tärkeänä, että maa- ja metsätalouden sivuvirtojen 
hyödyntämistä ja esim. biokaasulaitosten sijoittumista edistetään maakuntakaavan 
ratkaisuin.

Ulvilan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Kiertotalous

42 Ulvilan kaupunki

42-29

Kiertotalouteen tarvittavien aluevarausten osoittaminen. Harjavallan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua 
varten.

Kiertotalous

46 Harjavallan kaupunki

46-29
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

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

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

10. Kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja SLL Pori katsoo, että maakunnan tulisi 
päästä mahdollisimman suureen energia- ja
ruokaomavaraisuuteen.
Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja SLL Porin pitää tärkeänä, että osaksi 
ruokaturvaa tunnistetaan vesistöjen hyvä kunto ja niiden kalakannat, pölyttäjien 
elinalueet, marja- ja sienimaastot sekä mahdollisuus kaupunkiviljelyyn (ruokametsät).

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-30

Kansallisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden huomioiminen kaavan valmistelussa on 
erittäin tärkeää erityisesti tässä Euroopan muuttuneessa turvallisuustilanteessa. 
Puolustusvoimien toiminta tulee turvata. Myös maatalouden toimintaedellytyksiä tulee 
pyrkiä edistämään.

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.

Kansallinen turvallisuus ja huoltovarmuuteen liittyvät kehittämistarpeet otetaan 
huomioon Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa maankäyttö- ja 
rakennuslain 4 a §:n mukaisesti.

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. 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, jonka osana käsitellään myös maatalouden toimintaedellytyksiä 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Kankaanpään kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus

21 Kankaanpään kaupunki

21-30

Olkiluoto tulee huomioida kaavassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 4 a §:n mukaisesti alueiden käytön suunnittelussa on 
turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, väestönsuojelun 

Kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus

25 Eurajoen kunta

25-30
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, ettei niistä 
vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä.

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

Eurajoen kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Huittisten kaupungin esittämät tavoitteet: 
- Sähkönsiirron huoltovarmuuden turvaaminen.
- Satamien, rautatieverkon ja lentoliikennealueiden huoltovarmuuden
huomioiminen.
- Valtakunnan kokonaisturvallisuuden ja maanpuolustuksen tarpeet on huomioitava.

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, kokonaisturvallisuus ja maanpuolustuksen kehittämistarpeet otetaan 
huomioon Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa maankäyttö- ja 
rakennuslain 4 a §:n mukaisesti.

Huittisten kaupungin tavoitteet merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus

29 Huittisten kaupunki

29-30

Ympäristönsuojelun puhtaan ja myrkyttömän luonnonympäriston tavoitteet on syytä 
ottaa huomioon kriittisiä luonnonvaroja kuten pohja- ja pintavesiä koskevassa 
suunnittelussa. 

Tulee ottaa huomioon ekosysteemipalvelut osana valtakunnallisia luonnonvaroja. 
Satakunnan tulee huolehtia luonnonvaroistaan kestävästi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut esiin omavaraisuuden, turvallisuuden ja 
huoltovarmuuden vaatimukset eri tasolle kuin aiemmin ja tähän pitää 
maakuntakaavassa kiinnittää erityistä
huomiota.

Maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavaa koskevissa sisältövaatimuksissa (MRL 
28 §) on kiinnitetty huomiota alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen kuin myös 
vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön.

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

Metsähallituksen esittämät tavoitteet merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus

33 Metsähallitus

33-30

MTK:n lausunnossa esitetään huomioitavaksi: 
- maaseudun elinkeinojen painotus
- sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat ratkaisut
- valmiussuunnitelmien ja käytännön valmiuden ylläpito
- viranomaisyhteistyö

Maaseudun elinkeinot muodostavat oleellisen osan Satakunnan elintarvikeketjusta ja 
huoltovarmuudesta. Satakunnan merkitys elintarvikkeiden tuottajana ja jalostajana 
sekä kansallisen huoltovarmuuden turvaajana on tunnistettu Satakunta-strategian 
tulevaisuuskuvissa.  

Kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-30
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

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, jonka osana 
maaseudun elinkeinoja edistetään. 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. 

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.

Huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen liittyvät näkökulmat otetaan huomioon 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmistelussa.

MTK-Satakunnan ja MTK-metsänomistajien tavoite-esitys merkitään tiedoksi 
jatkosuunnittelua varten.

Siikaisten kunnan lausunnossa mainitaan: 
- Kansalaisten turvallinen suojautuminen. 
- Maakunnan alueella yhtenäinen huoltovarmuusyhteistyö kaikkien kuntien kesken. 
- Maatalouden elinvoimaisuus varmistamaan huoltovarmuutta.

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 otetaan huomioon Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmistelussa 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Ruoantuotannon voidaan katsoa olevan osa 
huoltovarmuutta.

Siikaisten kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus

38 Siikaisten kunta

38-30

Ulvilan kaupunki nostaa esille lausunnossaan seuraavia huomioitavia asioita:
- Maakunnan alkutuotannon kapasiteettia ei pidä heikentää esimerkiksi osoittamalla 
merkittäviä määriä suojeltavia tai muuten poissulkevien käyttötarkoitusten alueita maa- 
ja metsätalouden kannalta tärkeiltä alueilta.
- Kotimaisten polttoaineiden kuten puuhakkeen ja energiaturpeen saatavuus on 
huoltovarmuuskysymys erityisesti poikkeusolojen varalle.
-  Tuulivoimatuotannon alueita osoitettaessa tulee huomioida erityisesti
puolustusvoimien ilmavalvonnan ja merialueiden valvonnan vaatimukset.

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

Ulvilan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus

42 Ulvilan kaupunki

42-30
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Puolustusvoimat esittää tavoitteinaan:
- Puolustusvoimien toimintamahdollisuuksien ja kehittämisedellytysten turvaaminen. 
- Puolustusvoimien pysyvässä käytössä oleville alueille ei lähtökohtaisesti tule osoittaa 
muuta toimintaa (joka rajoittaa Puolustusvoimien toimintaa). 
- Puolustusvoimien melualueiden ja suojavyöhykkeiden huomioiminen muun alue- ja 
yhdyskuntarakenteen suunnittelussa.

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.

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

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus

44 2. Logistiikkarykmentti

44-30
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

11. Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja SLL Porin lausunnossa tavoitteiksi on 
esitetty: Satakunnasta tulee ekologisesti kestävän alueen edelläkävijä-esimerkki ja
innovatiivinen aikamme kriisien ratkaisija.
Satakunnan ruoka- ja energiaomavaraisuusaste on korkea.
Satakunta on vetovoimainen alue vihreän siirtymän pioneereille ja kansainväliselle 
yhteistyölle tällä kentällä. Satakunnassa kansanterveyden tukeminen ja edistäminen on 
otettu huomioon kaavoituksessa, Satakunnassa kaavalla turvatun lähiluonnon ja
luontolenkkireittien ansiosta väestö on terveempää ja onnellisempaa ja asuinalueet ovat 
keskimääräistä viihtyisämpiä.
Satakunta on hiilineutraali tai negatiivisen hiilitaseen maakunta. Satakunta on 
arvokkaiden luontokohteiden aarreaitta ja vetovoimainen luontokohde kauempaakin 
tuleville retkeilijöille.

Lausunto merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-31

Maakuntakaavassa tullaan osoittamaan sopivia tuuli- ja aurinkovoima-alueita. Kokemäki 
ymmärtää, että näiden alueiden tarkastelu on tehty kaavamaisen teknisen analyysin 
perusteella. Tosiasiassa  tuuli- ja aurinkovoimainvestointeihin vaikuttaa merkittävästi 
maanomistusolot ja maanomistajien suostumus asiaan. Tuulivoimainvestoijat 
tarkastelevat maakuntakaavan lisäksi maanomistuskarttoja ja löytävät potentiaaliset 
kohteensa sitä kautta. Päättelemme Kokemäellä näin, koska yhdelle noin kuuden 
tuulivoimalan alueelle Kokemäellä on esittänyt kiinnostuksensa kolme eri 
tuulivoimatoimijaa ja tämä alue ei ole maakunnan tuulivoimakaava-alueella. Samoin on 
ollut esillä laajan aurinkovoimalan rakentaminen Kokemäellä alueelle, jolla ei ole 
maakuntakaavoituksessa esitetty tuota statusta. 

Investoijat tekevät omista näkökulmistansa omat ratkaisunsa näissä uusiutuvan 
energian investoinneissa. Kokemäen kaupunki on strategiassaan sitoutunut tukemaan 
tällaisten uusiutuvan energian ratkaisujen sijoittumista Kokemäelle. Toivomme 
luonnollisesti, että maakuntakaavaan ei tule sen kaltaisia linjauksia, jotka estäisivät 
tällaisten vastuullisten energiantuotantomuotojen sijoittumisen Kokemäelle.

Satakuntaliitossa on laadittu vuosina 2021-2022 Satakunnan tuulivoimaselvitys 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 taustaselvitykseksi. Selvityksessä tarkastellaan 
maakunnallisen kokoluokan tuulivoimaloiden alueita ja niiden vaikutuksia. Alueiden 
maisemavaikutusten havainnollistamisessa on käytetty 310 metriä korkeita 
voimaloita. Kunnat voivat yleiskaavalla suunnitella maakunnallista kokoluokkaa 
pienempiä tuulivoimaloiden alueita myös muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille 
alueille.

Syksyllä 2022 Satakuntaliitossa käynnistetään Vihreän siirtymän hankkeet 
Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvitys, jossa tutkitaan mm. aurinkoenergia-
alueiden suunnittelua ja sijoittumista Satakunnassa sekä uusiutuvan energian 
hankkeiden vaatimia sähkönsiirtoyhteyksiä.

Kokemäen kaupungin tavoite-esitykset merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

20 Kokemäen kaupunki

20-31

Maakuntakaavassa on huomioitava maakunnan energiaosaaminen. Pohjois-
Satakunnassa mahdollistettaisiin sähkön tuottaminen koko yhteiskunnan tarpeisiin 

Satakuntaliitossa on laadittu v. 2021-2022 Satakunnan tuulivoimaselvitys. 
Selvityksessä tarkastellaan maakunnallisen kokoluokan tuulivoima-alueita ja niiden 

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

21 Kankaanpään kaupunki

21-31
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

monipuolisten energialähteiden kautta mukaan lukien aurinko- ja tuulienergia. Lisäksi 
on huomioitava turve mm. huoltovarmuuden näkökulmasta.

vaikutuksia. Alueiden maisemavaikutusten havainnollistamisessa on käytetty 310 
metriä korkeita voimaloita. Kunnat voivat yleiskaavalla suunnitella maakunnallista 
kokoluokkaa pienempiä tuulivoimaloiden alueita myös muualle kuin 
maakuntakaavassa osoitetuille alueille.

Syksyllä 2022 käynnistetään Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan 
maakuntakaavassa 2050 -selvitys, jossa tutkitaan mm. aurinkoenergian 
tuotantoalueiden suunnittelua ja sijoittumista Satakunnassa sekä uusiutuvan 
energian hankkeiden vaatimia sähkönsiirtoyhteyksiä.

Kankaanpään kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Myös pienet kunnat pysyisivät virkeinä ja aktiivisina. Merkitään Eurajoen kunnan tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

25 Eurajoen kunta

25-31

Huittisten kaupungin esittämät tavoitteet: 
- Tunnistetaan kunkin alueen keskuksen ominaispiirteet ja niiden merkitys
osana koko maakuntaa.
- Kehitetään ja tuetaan keskusta-alueiden vetovoimaa kunkin omilla
vahvuuksilla.
- Saavutettavuuden parantaminen.
- Elinkeinotoiminnan edellytysten tukeminen ja erikoistuminen, Huittisten
seutu on Satakunnan ruoka-aitta.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa tarkastellaan maakunnan 
tarkoituksenmukaista alue- ja yhdyskuntarakennetta ja pyritään tunnistamaan 
taajamien ominaispiirteitä, vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä yleispiirteisellä tasolla. 
Maakuntakaavaa varten laadittavat selvitykset tuottavat kaavoitusta varten 
tarvittavaa lähtötietoa. Satakunnan aluerakenne -väestö, työpaikat ja työmatkat 
taustaraportissa esitetään karttojen ja tilastojen avulla maakunnan väestö- ja, 
työpaikkarakenne sekä yleispiirteinen kuvaus työmatkoista. Raportti jakaantuu koko 
maakuntaa koskevaan tarkasteluun sekä kuntakohtaiseen tarkasteluun.

Maakuntakaavan sisältövaatimuksiin kuuluvat maakunnan elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten sekä ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen 
järjestelyjen huomioiminen. Maakuntakaavassa käsiteltävät liikenteen järjestelyjä 
koskevat ratkaisut osaltaan edistävät saavutettavuutta. Saavutettavuus koskee myös 
maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnitteluperiaatteita.

Merkitään Huittisten kaupungin tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

29 Huittisten kaupunki

29-31

Metsäbiotalous ja maakunnan metsävaroja käyttävä puunjalostusteollisuus ovat 
maakunnan elinkeinoelämän kulmakiviä. Niiden toimintaedellytykset tulee turvata ja 
parantaa niitä.

Tuulivoimatuotantoon varattujen alueiden tulee olla riittävän laajoja maakuntakaavassa 
tarkemman suunnittelun mahdollistamiseksi.

Tuulivoima- ja erityisesti merituulivoimahankkeet alihankintaketjuineen luovat 
elinvoimaa.

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 elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 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, jonka osana käsitellään myös metsäbiotalouden 

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

33 Metsähallitus

33-31
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

toimintaedellytyksiä maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

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

Metsähallituksen tavoite-esitys merkititään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

- Energian tuotannon ja saannin turvaaminen
- liikenne- ja digiyhteydet
- uusiutuvat raaka-aineet
- vihreä teknologia

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, 
luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja 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 alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, 
luonnonarvojen vaalimiseen, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön ja 
ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

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

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-31

Nakkilan kunta toteaa, että Kurkelansuo on yleiskaavassa osoitettu 
turvetuotantoalueeksi ja vaihemaakuntakaavassa 2 potentiaaliseksi aurinkoenergian 
tuotantoalueeksi. Nakkilan kunta toivoo, että maakuntakaavaan tulisi Kurkelansuon 
alueella aurinkoenergiatuotannon laajentumista tukeva merkintä, vaikka alue onkin 
merkitty kunnan yleiskaavassa turvetuotantoalueena.

Nakkilan kunta toteaa, että vaihemaakuntakaavassa 1 Nakkilan pohjoisosiin osoitettu 
tuulivoimarakentamisen alueella on jo yhden investoijan osalta tehty 
valmistelutoimenpiteitä tuulivoimatuotantoa varten. Nakkilan kunta näkee hyväksi, että 
kunnan alueelle voisi sijoittua muitakin uusiutuvan energian ratkaisuja. Nakkilan kunta 
toivoo, että maakuntakaava ei tule estämään tällaisten vastuullisten 
energiantuotantomuotojen sijoittumista  kunnan alueelle.

Nakkilan kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

35 Nakkilan kunta

35-21

Siikaisten kunnan esittämät tavoitteet: 
- Maakunnan houkuttelevuuden lisääminen. 
- Energian tuotanto tuulivoimaloilla. 

Satakuntaliitossa on laadittu vuosina 2021-2022 Satakunnan tuulivoimaselvitys 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 taustaselvitykseksi. Selvityksessä tarkastellaan 
maakunnallisen kokoluokan tuulivoimaloiden alueita ja niiden vaikutuksia. Alueiden 

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

38 Siikaisten kunta

38-31
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

- Uusien energiamuotojen edistäminen. maisemavaikutusten havainnollistamisessa on käytetty 310 metriä korkeita 
voimaloita. Kunnat voivat yleiskaavalla suunnitella maakunnallista kokoluokkaa 
pienempiä tuulivoimaloiden alueita myös muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille 
alueille.

Syksyllä 2022 Satakuntaliitossa käynnistetään Vihreän siirtymän hankkeet 
Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvitys, jossa tutkitaan mm. aurinkoenergia-
alueiden suunnittelua ja sijoittumista Satakunnassa sekä uusiutuvan energian 
hankkeiden vaatimia sähkönsiirtoyhteyksiä.

Siikaisten kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Ulvilan kaupungin näkemyksen mukaan: 
- Teollisen tuotannon paluuta Eurooppaan, Suomeen ja Satakuntaan tulee
edistää maakuntakaavan ratkaisuin. 
- Omavaraisuutta energian, kriittisten
raaka-aineiden saatavuuden ja ruoantuotannon osalta tulee edistää sekä
pyrkiä vähentämään riippuvuutta ulkomaisesta tuonnista.

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.

Ulvilan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

42 Ulvilan kaupunki

42-31

Edistetään tulevaisuuden kasvualoja, kuten vihreään siirtymään vaikuttavaa 
yritystoimintaa. Lisääntyvät työpaikat tuovat maakuntaan lisää asukkaita, lisää 
kaupallisten palvelujen ja koulutuksen kysyntää ja tarjontaa sekä lisää elinvoimaa.

Harjavallan kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua 
varten.

Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta

46 Harjavallan kaupunki

46-31
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

12. Osaava ja vastuullinen maakunta

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja SLL Pori pitää tärkeänä: Satakunnan 
maakuntakaavan tavoitteet, toteutussuunnitelma ja tavoitteisiin
pääsyn seuranta on julkista tietoa ja tavoitteisiin pääsemiseksi mukaan on
otettu ulkopuolinen riippumaton ohjausryhmä joka tukee ja vahtii tavoitteisiin pääsyä. 
Luonto- ja ilmastoasioissa tukea pyydetään Suomen luontopaneelista ja Suomen 
ilmastopaneelista tai heidän valtuuttamaltaan muulta riippumattomalta taholta jolla on 
yhtä hyvä asiantuntemus luonto- ja
ilmastoasioista.

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin ja SLL Porin lausunnossa pyydetään 
tässä huomioimaan myös mitä on esitetty tavoitteiksi "Elinvoimainen, energinen ja 
uudistuva maakunta" otsikon kohdalla: Satakunnasta tulee ekologisesti kestävän alueen 
edelläkävijä-esimerkki ja innovatiivinen aikamme kriisien ratkaisija.
Satakunnan ruoka- ja energiaomavaraisuusaste on korkea.
Satakunta on vetovoimainen alue vihreän siirtymän pioneereille ja kansainväliselle 
yhteistyölle tällä kentällä.
Satakunnassa kansanterveyden tukeminen ja edistäminen on otettu huomioon 
kaavoituksessa, Satakunnassa kaavalla turvatun lähiluonnon ja luontolenkkireittien 
ansiosta väestö on terveempää ja onnellisempaa ja asuinalueet ovat keskimääräistä 
viihtyisämpiä. Satakunta on hiilineutraali tai negatiivisen hiilitaseen maakunta. 
Satakunta on arvokkaiden luontokohteiden aarreaitta ja vetovoimainen
luontokohde kauempaakin tuleville retkeilijöille.

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. 

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Osaava ja vastuullinen maakunta

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-32

Huittisten kaupungin esittämät tavoitteet: 
- Varautuminen väestön vähenemiseen ja kasvuun.
- Muuntojoustavuuden ja monipuolisuuden huomioiminen.

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

Maakuntakaavoituksessa tarkoituksenmukaista alue- ja yhdyskuntarakennetta 
koskevan sisältövaatimuksen osalta tulee kiinnittää huomiota väestö- ja 
tuotantorakenteen kehitysarvioihin.

Huittisten kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Osaava ja vastuullinen maakunta

29 Huittisten kaupunki

29-32
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Ympäristönsuojelun puhtaan ja myrkyttämän luonnonympäristön tavoitteet keskiöön 
osaamisessa. Satakunnan tulisi profiloitua tulevaisuudessa puhtaan, ns. seuraavan 
tason teollisuuden maakuntana.

Merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Osaava ja vastuullinen maakunta

33 Metsähallitus

33-32

MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat/Satakunta tavoite-esitykset: 
Energiaa ja ympäristöä säästävän teknologian ja muiden ratkaisujen käyttöönotto, 
koulutuksen saatavuus ja tasokkuus koko maakunnassa, korkeakoulutuksen lisääminen 
ja erikoistuminen.

MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat/Satakunta esittämät tavoite-esitykset 
merkitään tiedoksi.

Osaava ja vastuullinen maakunta

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-32

Siikaisten kunta pitää tärkeänä koulutuspaikkojen säilyttämistä nykyisellään ja yritysten 
työvoiman kouluttamista.

Siikaisten kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Osaava ja vastuullinen maakunta

38 Siikaisten kunta

38-32
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13-5-2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

13. Hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Tavoitekyselyn Hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta -kohtaan on merkitty 
huomioitavaksi kyselyn kohtaan Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta 
annetut tavoite-esitykset: 

Satakunnasta tulee ekologisesti kestävän alueen edelläkävijä-esimerkki ja 
innovatiivinen aikamme kriisien ratkaisija.
Satakunnan ruoka- ja energiaomavaraisuusaste on korkea.
Satakunta on vetovoimainen alue vihreän siirtymän pioneereille ja kansainväliselle 
yhteistyölle tällä kentällä.
Satakunnassa kansanterveyden tukeminen ja edistäminen on otettu huomioon 
kaavoituksessa, Satakunnassa kaavalla turvatun lähiluonnon ja luontolenkkireittien 
ansiosta väestö on terveempää ja onnellisempaa ja asuinalueet ovat keskimääräistä 
viihtyisämpiä.
Satakunta on hiilineutraali tai negatiivisen hiilitaseen maakunta. Satakunta on 
arvokkaiden luontokohteiden aarreaitta ja vetovoimainen luontokohde kauempaakin 
tuleville retkeilijöille.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-33

Kokemäellä on vakavasti tunnistettu meille ad hoc syntynyt 400 henkilön 
akkuteollisuustyöpaikan tuomat tarpeet kuntakehitykselle. Meillä on jo puolen vuoden 
ajan viikoittain kokoontunut monialainen asiantuntijatyöryhmä, joka valmistelee 
yhdyskuntasuunnittelun ja esimerkiksi maakunnan koulutussuunnittelun kykyä vastata 
tähän muutokseen. 

Edellä kerrotun, meille tulleiden asiaa koskevien kyselyjen ja alustavien 
suunnitelmaehdotusten mukaan Kokemäellä olisi vuoteen 2050 ulottuvassa 
maakuntasuunnittelussa varauduttava tuon 400 työpaikan jälkeen vielä vähintään yli 
tuhanteen lisätyöpaikkaan. Kokemäki on valmis ottamaan tämän haasteen vastaan ja 
toivomme, että maakuntakaavoitus 2050 tukee tätä koko maakuntaa palvelevaa 
teollisuusrakenteen kehittämistä myös Kokemäellä.

Kokemäen kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta

20 Kokemäen kaupunki

20-33

Osoitetaan matkailua palvelevia alueita sekä työpaikkoja luovia alueita kaavassa. Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan keskeisenä lähtökohtana ovat 
voimassa olevat Satakunnan maakuntakaavat ja niiden kaavamerkinnät ja -

Hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta

25 Eurajoen kunta

25-33
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

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 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, jonka osana käsitellään matkailua ja muita työpaikkoja 
sisältäviä aluevarauksia maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Merkitään Eurajoen kunnan tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Huittisten kaupungin esittämät tavoitteet: 
- Alueiden vahvuuksiin perustuva kehittäminen.
- Ilmastonmuutokseen vastaaminen.
- Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.
- Monikeskuksinen, mutta yhtenäinen maakunta.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa pyritään tunnistamaan taajamien ja 
alueiden ominaispiirteitä, vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä yleispiirteisellä tasolla. 
Maakuntakaavaa varten laadittavat selvitykset tuottavat kaavoitusta varten 
tarvittavaa lähtötietoa.

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 luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen 
säilymistä sekä yhdyskuntien toimivuutta. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laaditaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen ja 
luonnonarvojen vaalimiseen maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti.

Merkitään Huittisten kaupungin tavoitteet tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta

29 Huittisten kaupunki

29-33

Viherverkkoa on todennäköisesti tarpeen kasvattaa myös tämän näkökulman 
perusteella. Ympäristönsuojelun puhtaan ja myrkyttömän luonnonympäristön tavoite on 
keskeistä vetovoimaisuudelle tulevaisuudessa. Satakunnan tulisi profiloitua 
tulevaisuudessa ympäristöltään puhtaan teollisuuden maakuntana.

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 elinympäristön luomista, 

Hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta

33 Metsähallitus

33-33
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Elinvoimainen elinkeinoelämä on hyvinvoinnin perusta. Uusiutuvat luonnonvarat 
tarjoavat hyvät edellytykset kestävään maakunnan kehittämiseen.

Tuulivoiman ja erityisesti merituulivoiman toimintaedellytyksiä on tarpeen kasvattaa. 
Tuulivoimarakentaminen alihankintaketjuineen luo työpaikkoja ja kasvattaa kuntien 
verotuloja.

ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä, elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä, 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 sekä ympäristön ja talouden kannalta 
kestäviin teknisen huollon järjestelyihin maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 
mukaisesti.

Satakunnan maakuntakaavassa 2050 tutkitaan Suomen merialuesuunnitelmassa 
2030 Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueelle osoitettuja 
tuulivoimalle potentiaalisia alueita. Satatuuli-hankkeessa laadittiin Satakunnan 
alueelta tunnistetuille potentiaalisille alueille Natura-arvioinnin tarveharkinta ja osana 
maisemavaikutusten arviointia alueista tehtiin havainnekuvia.

Metsähallituksen tavoitteet merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Koko maakunnan kehittäminen, liikenneverkon parantaminen, matkailun 
kärkihankkeisiin panostaminen, henkisesti hyvinvoivat ihmiset.

MTK-Satakunnan ja MTK-metsänomistajien tavoite-esitys merkitään tiedoksi.

Hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-33

Siikaisten kunta nostaa esille tavoitteina elinkeinoelämän tukemisen, yritysten 
laajentamisen mahdollistamisen.

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. 

Siikaisten kunnan tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta

38 Siikaisten kunta

38-33
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13.5.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset

14. Muita tavoitteita

Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja SLL Pori on vapaamuotoisessa 
lausunnossaan esittänyt osatavoitteeksi 1 luonnon monimuotoisuuden suojelu ja 
edistäminen. Lausunnossa on myös annettu käytännön toteutusehdotuksia Satakunnan 
luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi:
SLL Pori ja SLL Satakunnan piiri esittävät että tiukan suojelun 10% tavoitteessa 
eteenpäin pääsemiseksi Satakuntaan perustetaan 3 uutta kansallispuistoa: 
Joutsijärvelle, Pinkjärvelle ja Koskeljärvelle.

Lisäksi luontoarvoiltaan muut arvokkaat alueet tulee saattaa tiukan suojelun piiriin vä-
littömästi. Mikäli maa- ja merialan luontoarvoiltaan merkittävien kohteiden löytymisessä 
10% maakunnnan pinta-alaa vastaten ilmenee vaikeuksia, tulee tiukan suojelun piiriin 
silloin ottaa luontoarvoiltaan myös vähempiarvoisia alueita siten, että ne liittyvät 
ekologisen verkoston periaatteiden mukaisesti luontoarvoiltaan monimuotoisempiin, 
arvokkaampiin alueisiin. Tavoitteena tulee olla (tarvittaessa ennallistavilla toimenpiteillä 
prosessia tukien)se, että 2050 Satakunnan maa- ja meripinta-alasta 10% on tiukan 
suojelun ansiosta saavuttanut luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta katsoen 
korkean tason.

Oikeudellisen luonnonsuojelun piiriin tulee biodiversiteettistrategian mukaisesti saattaa 
vähintään 30% Satakunnan maa ja meripinta-alasta.
10%:n ollessa tiukan suojelun piirissä voi 20% luonnonsuojelualueista olla myös 
metsätalouskäytössä silloin kun metsätaloudella tarkoitetaan
-sienten ja marjojen keruualueita
-jatkuvan kasvatuksen metsiä, joista otetaan puuta säästäen
-metsä- ja luontoalueiden virkistyskäyttöä siten, että käytöstä ei aiheudu alueen luon-
nolle huomattavaa haittaa
Harkinnanvaraisesti voidaan myös laskea oikeudellisen suojelun piiriin sellaisia maa-
talousalueita, joissa ylläpidetään perinnebiotooppeja sekä monikerroksellisen, 
monilajisen, monimuotoisen ruokaviljelyn alueita (ruokametsiä), jotka ylläpitävät 
riittäviksi arvioituja pölyttäjäkantoja sekä maatalouslajiston monimuotoisuutta 
(maatiaislajien kantoja).

Oikeudellisen suojelun piiriin saattaminen 30% maa- ja meripinta-alasta on 
vähimmäistavoite ja se on tarpeen toteuttaa viipymättä.
On esitetty asiantuntija-arvioita että 50% maa- ja merialasta suojeluun saattaminen 
olisi realistisempi vähimmäistavoite lajikadon pysäyttämiseksi. Tulevaisuuden 
Satakunnan elinkelpoisuuden kannalta suositeltavinta olisi, että 2050 suojeltujen 
alueiden pinta-aloja on valmius nostaa 50%:iin.

Tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan jatkosuunnittelua varten.

Muita tavoitteita

15 SLL Pori ja SLL Satakunta

15-34
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Vesistöjen suojeleminen osaksi maakuntakaavaa 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.

Jokien ja purojen varsille on tarpeen määrätä riittävän leveät suojakaistat ja -
vyöhykkeet (perustuen kulloinkin parhaaseen käytössä olevaan tietoon). Vesistöihin 
kohdentuneista haitallisista maatalous- ja kemikaalipäästöistä on päästävä eroon ja 
reilut suojakaista luonnonalueet jokien ja purojen varsilla auttavat tavoitteen 
saavuttamisessa. 

Rakentaminen ranta-alueille tulisi tulevaisuudessa kieltää kokonaan sekä luontoarvojen 
suojelun vuoksi että rakennuksille tulvista aiheutuvien rakennevaurioiden vuoksi kun 
veden pinnat tulevaisuudessa yhä enemmän heittelevät.

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ja SLL Pori on vapaamuotoisessa 
lausunnossaan esittänyt osatavoitteeksi 3:   viihtyisämpiä, terveellisempiä ja 
turvallisempia asuinalueita. 

Ekosysteemipalvelut osaksi maakuntakaavaa ja yhdyskuntasuunnittelua:
Luontoalueet ovat tärkeitä paitsi ekosysteemin monimuotoisuuden eli elinvoimaisuuden 
kannalta sekä ilmastokriisistä selviytymisen kannalta myös ihmisten hyvän elämän 
perusedellytysten kannalta. 

Puhdas ja elinvoimainen maaperä, kasvillisuus ja metsät, pölyttäjät, kalaisat vesistöt ja 
viljelylle suotuisa ilmasto ovat ruokaturvan perusedellytys. 

Kansanterveyden edistämisen keinona mahdollisuus päästä kävellen lähiluontoon on 
tehokkaimpia ellei tehokkain, halvin ja demokraattisin tapa luoda puitteet terveelle 
elämälle; vehreämmillä asuinalueilla ihmiset elävät tutkitusti onnellisempina, 
terveempinä ja pidempään. Välitön pääsy lähiluontoon/ asuinalueen 
ekosysteemiverkostoon pitäisi mahdollistaa kaikille.

Asuinalueilla luontoalueet, etenkin kasvillisuus ja puusto vaikuttavat mikroilmastoon, 
ilman puhtauteen ja kosteuteen sekä hulevesiin.  Luontoalueiden vaikutus tulisi 
suunnitelmallisesti ottaa osaksi kaavoitusta alueen turvallisuutta takaavana ja alueen 
arvoa nostavana tekijänä.

Säästeliäämpää ja monimuotoisempaa maankäyttöä:
Kun luonnonalueille on tulevaisuudessa tarpeen varata enemmän pinta-alaa kuin mitä 
tähän asti on totuttu asettaa se vaatimuksen kehittää kaupunkirakennetta. Nykyistä 
enempää pinta-alaa ei saisi uhrata rakentamiselle vaan jo olemassaolevia rakennettuja 
alueita tulee kehittää. Maankäytön tulee olla monimuotoista ja säästeliästä. 

Kaupungeissakin on tarpeen huolehtia ekosysteemipalveluista: maaperän, kasvilli-
suuden, vesireittien, ilmanlaadun ja mikroilmaston hyvästä kunnosta sekä 
ekosysteemin elinvoimaisuudesta (monimuotoisuudesta). 
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

Ruokaturvaa ja ruokaomavaraisuutta lienee tarpeen kehittää siihen suuntaan, että ruo-
kaa viljellään yhä lähempänä ihmisiä, myös kaupungeissa. Maatalouden menetelmien 
on tarpeen kehittyä ilmastoystävällisemmiksi ja luonnon monimuotoisuutta paremmin 
tukeviksi. Kaupunkiympäristössä viljelyn tavaksi sopinee hyvin monimuotoinen, moni-
lajinen, monikerroksinen ja hyödyiltään moniulotteinen permakulttuurinen viljely, jossa 
osana saatuja hyötyjä ovat ruokasatojen lisäksi sosiaaliset hyödyt, työllisyyden ja 
osallisuuden lisääminen, psyykkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen verkostoitumisen 
lisääminen. Kaavoituksella voitaneen luoda edellytyksiä ilmasto- ja luontoystävälliselle 
ruokaturvalle ja ruokaomavaraisuudelle. Ne keinot mitkä kaavoituksessa voivat asiaa 
edesauttaa tulisi käyttää.

Energia tulisi tuottaa mahdollisimman lähellä käyttäjiä. Keskitettyjen energiateollisuus-
alueiden lisäksi suositeltavia olisivat myös hajautetut pienen mittakaavan ratkaisut: 
katoille sopivat pientuulimyllyt, aurinkopaneelit sekä luonnonilmiöihin perustuvat 
passiivienergiaratkaisut.

Rauman kaupungin lausunnossa toivotaan maakuntakaavan oikeusvaikutusten 
selkeyttämistä prosessin aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:ssä säädetään maakuntakaavan 
oikeusvaikutuksista muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan. Maakuntakaava 
on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä 
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten 
on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 
toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan 
toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. 
Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella 
voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan 
vaikutuksen osalta.

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

Rauman kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Muita tavoitteita

16 Rauman kaupunki

16-34

Tuulivoimatuotannon edistämisen tulisi olla yksi kaavan laadinnan tavoitteista, johtuen 
Euroopan muuttuneesta energiatilanteesta ja tuulivoiman roolista uusiutuvana 
energialähteenä.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös ympäristön ja talouden kannalta kestäviin 
teknisen huollon järjestelyihin maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti. 
Uusiutuvaa energiantuotantoa suunnitellaan osana teknisen huollon järjestelyjä.

Tuulivoimaa käsitellään Satakunnan maakuntakaavassa 2050 osana uusiutuvien 
energiamuotojen kokonaisuutta. Maakuntakaavan tausta-aineistoksi Satakuntaliitossa 
on laadittu vuosina 2021-2022 Satakunnan tuulivoimaselvitys osana SataTuuli-

Muita tavoitteita

21 Kankaanpään kaupunki

21-34
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

hanketta. Selvityksessä on käyty läpi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 
tuulivoimaloiden alueiden toteutuneisuutta ja tarkasteltu alueiden 
maisemavaikutuksia 310 metriä korkeilla tuulivoimaloilla.

Kankaanpään kaupungin tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Merikarvian kunnanhallitus lausunnossaan Satakunnan maakuntakaavan 2050 
tavoitteista nosti esille, että rantarakentamisen mahdollistamista tulee kasvattaa.

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 kulttuuriarvojen vaalimista ja luonnon monimuotoisuuden ja 
muiden luonnonarvojen säilymistä. Alueiden käytön tavoitteita toteuttavat 
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset sisältövaatimukset.

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
muiden sisältövaatimusten lisäksi myös maiseman, luonnonarvojen ja 
kulttuuriperinnön vaalimiseen, jonka osana tarkastellaan myös vesistöjen 
luonnonarvoja suhteessa rantarakentamiseen maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 
mukaisesti.

Merkitään Merikarvian kunnan tavoite tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Muita tavoitteita

32 Merikarvian kunta

32-34

Metsähallituksen näkemyksen mukaan maakunnallisesti (sekä myös valtakunnallisesti) 
katsoen olisi hyvä pohtia edelleen laajemmin miten nykyiset ja tulevat merihankkeet 
(mm. tuulivoima) sijoittuvat ja missä menevät hyväksyttävät vaikutusrajat mm. 
luonnon ja maisemavaikutusten sekä niihin liittyvien virkistys- ja matkailukäytön osalta. 

Metsähallitus pitää tärkeänä, että voimassa olevan merialuesuunnitelman mukaiset 
merituulivoimatuotantoon soveltuvat alueet sisältyvät myös maakuntakaavaan 2050.
 
Metsähallitus katsoo, että maakunnallisesti on syytä tunnistaa 
merituulivoimahankkeiden vaikutukset ja edistää niiden sijoittumista Satakuntaan.

Satakunnassa valmistuneessa SataTuuli-hankkeessa on selvitetty Suomen 
merialuesuunnitelmassa 2050 Satakunnan aluevesille sijoittuneiden merituulivoimalle 
potentiaalisten alueiden vaikutuksia ja laadittu alueille Natura-arvioinnin 
tarveharkinta.

SataTuuli-hankkeessa laaditut selvitykset toimivat Satakunnan maakuntakaavan 
2050 taustaselvityksinä. Merituulivoimaloiden alueita käsitellään Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 laadinnan yhteydessä.

Metsähallituksen tavoite-esitys merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Muita tavoitteita

33 Metsähallitus

33-34

Kaavamerkintöjen ja -määräysten yhdenmukaisuus ja selkeys kaikessa kaavoituksessa, 
korvauskäytännöt ja korvausten rahoitus selviksi maanomistajiin suoraan tai välillisesti 
vaikuttavien aluerajausten osalta.

MTK-Satakunnan ja MTK-metsänomistajien tavoite-esitys merkitään tiedoksi kaavan 
jatkosuunnittelua varten.

Muita tavoitteita

34 MTK-Satakunta ja MTK-metsänomistajat

34-34

Euran kunnan esittämiä muita tavoitteita ovat: Maakuntakaavoitusta koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaiset alueiden 

Muita tavoitteita

43 Euran kunta

43-34
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Valmisteltu vastine

Lausunnon antaja

Tiivistelmä tavoitteista

- Ratayhteyden poistaminen väliltä Säkylä-Kiukainen
- Tuulivoimarakentamisen mahdollisuus Eurassa
- Pienydinvoimaloiden yleistymisen huomioiminen
- Henkilöjunaliikenteen mahdollisuus Rauman ja Kokemäen välillä
- Kunta- ja kyläyhteisöjen kehittäminen vesistöt huomioiden
- Pitää huomioida valtatien 12 merkitys valtakunnallisesti

käytön suunnittelun tavoitteet, joiden perusteella tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muiden 
tavoitteiden ohella myös liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä 
erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. 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 ja teknisen huollon järjestelyihin, joiden osana tarkastellaan raideliikenteen 
ja tieliikenteen kehittämistarpeita maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti. 

Satakuntaliitto seuraa pienydivoimaloita koskevia tutkimushankkeita, selvityksiä ja 
lainsäädännön muutoksia. Pienydinvoimaloiden kehittämisedellytyksiä tarkastellaan 
Satakunnan maakuntakaavassa 2050 osana energiahuollon ratkaisuja.

Tuulivoimatuotannon alueita käsitellään Satakunnan maakuntakaavassa 2050 osana 
energiahuollon ratkaisuja. Satakunnan tuulivoimaselvitys on yksi maakuntakaavan 
taustaselvityksistä.

Raideliikenteen ja tieliikenteen kehittämistavoitteita käsitellään Satakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, jonka toteuttamista edistetään jatkuvassa 
liikennejärjestelmätyössä. 

Euran kunnan tavoite-esitykset merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.
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