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

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13-5-2022

Mielipide Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

4. Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

Valmisteltu vastine

Mielipiteen antaja

Tiivistelmä mielipiteestä

Merikarvian Köörtilän tuulivoimala-aluetta ei pidä sisällyttää Satakunnan 
maakuntakaavaan 2050.

Tuulivoimaa käsitellään kaavaprosessissa yhdessä muiden teemojen kanssa. 
Satakunnan tuulivoimaselvitys on yksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 
taustaselvityksistä ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimaloiden alueet 
otetaan kaavoitusprosessissa mukaan tarkasteluun.

Merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet; Merikarvia

1 Henkilö 1

1-4

Merikarvian Köörtilän tuulivoimala-aluetta ei pidä sisällyttää Satakunnan 
maakuntakaavaan 2050.

Tuulivoimaa käsitellään kaavaprosessissa yhdessä muiden teemojen kanssa. 
Satakunnan tuulivoimaselvitys on yksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 
taustaselvityksistä ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimaloiden alueet 
otetaan kaavoitusprosessissa mukaan tarkasteluun.

Merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet; Merikarvia

2 Henkilö 2, + 25 allekirj

2-4

Mielipiteen esittäjä toivoo, että Merikarvian Köörtilän tuulivoimala-aluetta ei sisällytetä 
Satakunnan maakuntakaavaan 2050.

Tuulivoimaa käsitellään kaavaprosessissa yhdessä muiden teemojen kanssa. 
Satakunnan tuulivoimaselvitys on yksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 
taustaselvityksistä ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimaloiden alueet 
otetaan kaavoitusprosessissa mukaan tarkasteluun.

Merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet; Merikarvia

3 Henkilö 3

3-4

Mielipiteen esittäjä toivoo, että Merikarvian Köörtilän tuulivoimala-aluetta ei sisällytetä 
Satakunnan maakuntakaavaan 2050.

Tuulivoimaa käsitellään kaavaprosessissa yhdessä muiden teemojen kanssa. 
Satakunnan tuulivoimaselvitys on yksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 
taustaselvityksistä ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimaloiden alueet 
otetaan kaavoitusprosessissa mukaan tarkasteluun.

Merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet; Merikarvia

4 Henkilö 4 ja 5

4-4
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Valmisteltu vastine

Mielipiteen antaja

Tiivistelmä mielipiteestä

Mielipiteen esittäjä toivoo, että Merikarvian Köörtilän tuulivoimala-aluetta ei sisällytetä 
Satakunnan maakuntakaavaan 2050.

Tuulivoimaa käsitellään kaavaprosessissa yhdessä muiden teemojen kanssa. 
Satakunnan tuulivoimaselvitys on yksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 
taustaselvityksistä ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimaloiden alueet 
otetaan kaavoitusprosessissa mukaan tarkasteluun.

Merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet; Merikarvia

5 Henkilö 6

5-4

Mielipiteen esittäjä toivoo, että Merikarvian Köörtilän tuulivoimala-aluetta ei sisällytetä 
Satakunnan maakuntakaavaan 2050.

Tuulivoimaa käsitellään kaavaprosessissa yhdessä muiden teemojen kanssa. 
Satakunnan tuulivoimaselvitys on yksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 
taustaselvityksistä ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimaloiden alueet 
otetaan kaavoitusprosessissa mukaan tarkasteluun.

Merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet; Merikarvia

6 Henkilö 7

6-4

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry katsoo, että kaavahankkeen tavoitteet tulevat 
hyvin esille ja ne ovat keskeisiä Satakunnan kehitykselle. Lausunnossa on nostettu 
esille seuraavia Satakunnan luonnon ja kulttuurin ydinkohtia kehitettäviksi 
kärkikohteiksi:
- Valtakunnallisesti arvokkaiden suojelualueiden suojaaminen niitä uhkaavilta 
toiminnoilta (Massiivisten tuulivoima-alueiden sijoittaminen Selkämeren kansallispuiston 
välittömään läheisyyteen, jolloin voimaloiden perustamisvaiheen aikana tehty kaivuutyö 
ja läjitys tuhoaa vedenalaista kansallispuiston luontoa ja luonnonkalakannoille tärkeitä 
alueita.).
- Jokisuiden taloustoimintojen kasvupisteiden suojaaminen kaavamääräysten avulla 
niihin pyrkiviltä Selkämeren kansallispuiston luonnonympäristölle vaarallisilta laitoksilta. 
(Porin satama-alueen ongelmajätteiden käsittelyasemat ja jätteiden lasku mereen.).
- Jokivesien puhtauden suojaaminen ympäristöä pilaavien laitosten sijoittumiselta niiden 
varsille (Kokemäenjoen varrella jatkuvasti jätevesiongelmia aiheuttavat 
teollisuuslaitokset, joiden vaikutukset ulottuvat Selkämeren kansallispuiston luontoon 
asti.).
- Energiatehokkuuden olennainen parantaminen rakenteellisilla ratkaisuilla 
(Voimalaitosten hukkalämmön haaskaus meriveden lämmittämiseen sekä merialueelle 
kehitettävien megaluokan tuulivoimaloiden rakentaminen kalliisti ja riskialttiisti etäälle 
käyttöpisteistä Selkämeren kansallispuiston viereen.).
- Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden historiallisten ja arkeologisten 
kulttuurikohteiden suojaaminen niitä hävittäviltä aluerakenteilta (Teiden ja 
voimalinjojen 
rakentaminen ja maankaivaminen Selkämeren alueen kulttuurikehitykseen olennaisesti 
liittyvien pronssikauden hiidenkiukaiden keskittymien alueilta.).
- Satakunnan luonnon ja erityisesti Selkämeren matalan alueen jatkuvaan ja nopeaan 
ympäristönmuutokseen varautuminen aluerakenteen kehityksessä. Maankohoamisesta 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n mielipide merkitään tiedoksi kaavan 
jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet

7 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

7-4
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Valmisteltu vastine

Mielipiteen antaja

Tiivistelmä mielipiteestä

ja vesien liettymisestä johtuva ympäristönmuutos vaikuttaa jo muutaman kymmenen 
vuoden aikajänteellä kaavan aluerakenteeseen (Kokemäenjoen jatkuva ja paheneva 
tulvaongelma joen keskivaiheilla ja jokisuulla sekä Natura2000 alueiden nopea 
luontotyyppien muutos Selkämeren kansallispuistossa ja meren rannoilla.).
- Hiljaisten alueiden osoittamista tarkennetaan aluerakenteessa (Selkämeren 
kansallispuiston alueen suojaaminen luonnon rauhaa häiritseviltä puolustus- ja 
sotaharjoituksilta.).

UPM esittää, että UPM:n lomakylän ehdotusvaiheessa olevan ranta-asemakaavan 
tavoitteet ja kaavan suunnittelualue otetaan riittävissä määrin huomioon Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 valmistelussa ja laajemmin kuin nykyisin voimassa olevassa 
kaavassa.

UPM katsoo, että Yyterin matkailun kehittäminen ja majoituskapasiteetin lisääminen on 
asia, joka maakuntakaavan laatimisen yhteydessä tulee ottaa vahvasti huomioon.

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 luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen 
säilyttämistä. 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 sekä alueiden käytön ekologiseen kestäyyteen, virkistykseen 
soveltuvien alueiden riittävyyteen ja maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön 
vaalimiseen maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisesti. 

Maakuntakaavoituksella yhteen sovitetaan erilaisia maankäyttöön liittyviä tarpeita ja 
tavoitteita. Maakuntakaavan sisältöä on tarkasteltava kokonaisuutena siten, että 
kaava mahdollisimman tasapainoisella tavalla vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 
vaatimuksia. 

Merkitään UPM Metsä/Maankäyttö esittämä tavoite tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet; Pori

8 UPM Metsä/Maankäyttö

8-4

Mielipiteen esittäjä toivoo, että Merikarvian Köörtilän tuulivoimala-aluetta ei sisällytetä 
Satakunnan maakuntakaavaan 2050.

Tuulivoimaa käsitellään kaavaprosessissa yhdessä muiden teemojen kanssa. 
Satakunnan tuulivoimaselvitys on yksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 
taustaselvityksistä ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimaloiden alueet 
otetaan kaavoitusprosessissa mukaan tarkasteluun.

Merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet; Merikarvia

9 Henkilö 8

9-4

Lausunnon antaja esittää, että Merikarvian Köörtilän tuulivoimala-aluetta ei sisällytetä 
Satakunnan maakuntakaavaan 2050.

Tuulivoimaa käsitellään kaavaprosessissa yhdessä muiden teemojen kanssa. 
Satakunnan tuulivoimaselvitys on yksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 
taustaselvityksistä ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimaloiden alueet 
otetaan kaavoitusprosessissa mukaan tarkasteluun.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet; Merikarvia

48 Henkilö 9 , +3 allekirj

48-4
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Valmisteltu vastine

Mielipiteen antaja

Tiivistelmä mielipiteestä

Merkitään tiedoksi 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

Mielipide Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

6. Selvitykset

Valmisteltu vastine

Mielipiteen antaja

Tiivistelmä mielipiteestä

Mielipiteen esittäjän näkemyksen mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olisi 
tullut myös kertoa minkä teho- ja kokoluokan voimaloihin Satakuntaliittossa vuonna 
2021 käynnistetty tuulivoimaselvitys pohjautuu.

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

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

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

1 Henkilö 1

1-6

Mielipiteen esittäjän näkemyksen mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olisi 
tullut myös kertoa minkä teho- ja kokoluokan voimaloihin Satakuntaliittossa vuonna 
2021 käynnistetty tuulivoimaselvitys pohjautuu.

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

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

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

2 Henkilö 2, + 25 allekirj

2-6

Mielipiteen esittäjän näkemyksen mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olisi 
tullut myös kertoa minkä teho- ja kokoluokan voimaloihin Satakuntaliittossa vuonna 
2021 käynnistetty tuulivoimaselvitys pohjautuu.

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

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

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

3 Henkilö 3

3-6

4 Henkilö 4 ja 5
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Valmisteltu vastine

Mielipiteen antaja

Tiivistelmä mielipiteestä

Mielipiteen esittäjän näkemyksen mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olisi 
tullut myös kertoa minkä teho- ja kokoluokan voimaloihin Satakuntaliittossa vuonna 
2021 käynnistetty tuulivoimaselvitys pohjautuu.

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

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

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset4-6

Mielipiteen esittäjän näkemyksen mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olisi 
tullut myös kertoa minkä teho- ja kokoluokan voimaloihin Satakuntaliittossa vuonna 
2021 käynnistetty tuulivoimaselvitys pohjautuu.

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

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

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

5 Henkilö 6

5-6

Mielipiteen esittäjän näkemyksen mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olisi 
tullut myös kertoa minkä teho- ja kokoluokan voimaloihin Satakuntaliittossa vuonna 
2021 käynnistetty tuulivoimaselvitys pohjautuu.

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

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

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

6 Henkilö 7

6-6

Mielipiteen esittäjän näkemyksen mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei käy 
ilmi minkä teho- ja kokoluokan voimalat maakuntakaava 2050 mahdollistaa.

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

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

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

9 Henkilö 8

9-6
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Valmisteltu vastine

Mielipiteen antaja

Tiivistelmä mielipiteestä

Mielipiteen esittäjän mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olisi tullut myös 
kertoa minkä teho- ja kokoluokan voimaloihin Satakunnan tuulivoimaselvitys pohjautuu.

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

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

Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvitykset

48 Henkilö 9 , +3 allekirj

48-6
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13-5-2022

Mielipide Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

12. Kaavoituksen kulku, päätöksenteko ja mahdollisuudet vaikuttaa

Valmisteltu vastine

Mielipiteen antaja

Tiivistelmä mielipiteestä

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry haluaa olla mukana Satakunnan 
maakuntakaavan uudistushankkeessa. Selkämeren kansallispuiston ystävät ry pyytää 
saada maakuntakaavaa koskevat viestit ja suunnitelmaluonnoksen käyttöönsä, jotta voi 
niitä arvioida ja lausua tarpeellisiksi katsomansa huomiot.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on 
esitelty kaavan osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisen ja tiedottamisen 
tavat. 

Satakunnan maakuntakaavaa 2050 koskevat kuulutukset kaavan vireilletulosta, 
virallisista kuulemisista ja voimaan tulosta julkaistaan Satakuntaliiton ja kuntien 
virallisilla ilmoitustauluilla, Satakuntaliiton verkkosivuilla ja vähintään Satakunnan 
Kansassa, Länsi-Suomessa ja Kankaanpään seudussa. Kaavan vaiheista lähetetään 
tietoa tarpeen mukaan alueellisille, maakunnallisille ja paikallisille median 
edustajille, kunnille, naapurimaakunnille, naapurimaakuntien kunnille, 
viranomaistahoille sekä muille sidosryhmille. Kaavaprosessin etenemistä voi seurata 
myös Satakuntaliiton verkkosivuilla. Kaavan valmistelusta, tavoitteista ja 
vaikutuksista saa lisätietoja myös Satakuntaliiton alueiden käytön toimialalta. 

Satakunnan maakuntakaava 2050 valmisteluun liittyvää palautetta on mahdollista 
antaa valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen kuulemisten yhteydessä. 
Valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen yhteydessä järjestetään yleisötilaisuudet, joissa 
esitellään kaavan suunnittelutilannetta, ratkaisuja ja vaikutuksia. Yleisötilaisuuksia 
käytetään ennen kaikkea tiedon jakamiseen, osallisten kuulemiseen ja yleiseen 
keskusteluun.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n mielipide merkitään tiedoksi.

Kaavoituksen kulku, päätöksenteko ja mahdollisuudet vaikuttaa

7 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

7-12
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Satakunnan maakuntakaavan 2050, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL:n §63 ja 

MRA:n § 30 mukaisesti 1.4.-13-5-2022

Mielipide Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

13. Muuta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Valmisteltu vastine

Mielipiteen antaja

Tiivistelmä mielipiteestä

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry toteaa lausunnossaan: Satakunnan 
maakuntakaavan kokonaisuudistus on erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen hanke. 
Hankkeen OAS on hyvin valmisteltu ja sen jäsentely on selkeä ja lukijalle ymmärrettävä.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n mielipide merkitään tiedoksi.

Muuta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

7 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry
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