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SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA 2050 
Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteisiin ja kaavan tavoite-esityksiin 

 
Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan maakuntakaavan 2050 osal-

listumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin palautteisiin sekä kaavan tavoite-esityksiin 

tiistaina 22.11.2022. Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitel-

man luonnos asetettiin nähtäville mielipiteiden antamista varten 1.4.-13.5.2022 väliseksi 

ajaksi ja kuntia, viranomaisia ja sidosryhmiä pyydettiin antamaan lausunnot osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta ja vastaukset tavoitekyselyyn 10.6.2022 mennessä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin monipuolista palautetta 
 

Kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien lausunnoissa nostettiin esiin monipuolisesti kaavan 

laadintaan liittyviä näkökulmia ja lähtökohtia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa pidettiin 

yleisesti selkeänä ja kattavana tietopakettina. Lausunnoissa pyydettiin täydentämään osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelmaa lähtötietojen, tavoitteiden, osallisten ja selvitysten osalta. 

Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota myös muuttuneen maailmantilanteen huomioimiseen ja 

esitettiin muita näkökulmia kaavan varsinaiseen valmisteluvaiheen suunnittelutyöhön liit-

tyen.  
 

Yksityisten henkilöiden ja muiden toimijoiden esittämissä mielipiteissä tuotiin esiin Satakun-

nan maakuntakaavan 2050 tuulivoiman suunnitteluun ja matkailun kehittämiseen liittyviä ta-

voitteita. Mielipiteissä nostettiin esiin myös luonnonarvojen ja kulttuuriympäristöjen säilyt-

tämistä koskevia tavoitteita.  
 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitykset 
 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitysten yhteenvetona voidaan todeta maakun-

nan kehittämistarpeiden keskittyvän elinkeinoelämän tarpeisiin, vihreän siirtymän hankkei-

den edistämiseen sekä energian tuotantoon ja sähkönsiirtoon. Lisäksi keskeisinä maakun-

takaavan tavoitteina pidettiin kestävän liikkumisen edistämistä, virkistys- ja viherverkos-

ton riittävyyttä, luonnon monimuotoisuuden turvaamista, kulttuuriympäristön vaali-

mista sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja sen vaikutuksiin varautumista. Tavoite-esi-

tyksissä nousi vahvasti esiin myös kansalliseen turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvät 

näkökulmat.  
 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet valmistellaan valtakunnallisten alueidenkäyt-

tötavoitteiden, maakuntakaavan sisältövaatimusten, valtakunnallisten ja maakunnallisten 

strategioiden, suunnitelmien ja ohjelmien sekä maakunnan omien kehittämistarpeiden poh-

jalta loppuvuoden aikana. 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman lausuntojen vastineet: Aloitusvaihe | Satakunta.fi, 

Tavoite-esitysten vastineet: Tavoitevaihe | Satakunta.fi 
 

SATAKUNTALIITTO 

Lisätietoja antavat: 

Alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, p. 044 711 4334, susanna.roslof@satakunta.fi 
Maakunta-arkkitehti Daniel Nagy, p. 044 711 4348, daniel.nagy@satakunta.fi 

Maakuntainsinööri Anne Nummela, p. 044 711 4317, anne.nummela@satakunta.fi 
  Liikennesuunnittelija Esa Perttula, p. 044 711 4370, esa.perttula@satakunta.fi 

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, p. 050 596 1362, anne.savola@satakunta.fi 
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