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Paikka Teams-kokous

Osallistujat
Päätöksentekijät

P = paikalla virastolla
(*) Lehti Rainer, puh.joht.  P    SDP
poissa § 124 klo 10.06-10.08  
(*) Kataja Sampsa, varapj. KOK
klo 11.03 asti
(*) Bergroth-Lampinen Diana SDP
klo 11.02 asti
(*) Grönmark Sanna  P VIHR
(*) Holmlund Anne KOK
klo 11.31 asti
(*) Kalliokorpi Sari   P PS
(*) Kivenmaa Harri  P SDP
poissa § 123 klo 11.22-11.23
(*) Kujanpää Katri SDP
poissa § 126 klo 11.24-11.28
(*) Kähkönen Kari   P KOK
klo 10.00-11.24 ja 11.28-11.43 (poissa § 126)
(*) Laaksonen Jari  P PS
(*) Pajukoski Jari    P VAS
( ) Pietilä Satu KESK
(*) Uusitalo Mikko   P KESK
poissa § 126 klo 11.24-11.28

Henkilökohtainen varajäsen

( ) Laiho Jari

( ) Tuori Jukka

( ) Vesivalo Rauno

( ) Aro Timo
( ) Tuominen Hanna

( ) Peltola Etta
( ) Helander-Nieminen Eija

( ) Sjöman Miia

( ) Uotila Jarmo

( ) Riuttamäki Ilkka 
( ) Ekroth Susanne
(*) Rampa Liisa
( ) Hakala Vilho

Maakuntavaltuuston 
puheenjohtajat

(*) Marttinen Matias, pj. KOK  klo 10.28-11.44

(*) Huhtanen Tapio, I vpj.  P KESK
(*) Salomäki Lassi, II vpj. P SDP
(*) Kaunisto Mikko, III vpj. P VAS

Muut osallistujat (*) Aro-Heinilä Asko, maakuntajohtaja, esittelijä  P
(*) Vesiluoma Timo, aluekehitysjohtaja  P poissa § 118 klo 10.38-10.42

(*) Roslöf Susanna, alueiden käytön johtaja  P
(*) Mäkilä Jukka, hallintojohtaja   P
(*) Luoma Marika, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä  P
(*) Oksa Sanna, yhteiskuntasuhdevastaava  P

Käsitellyt asiat Pykälät 117 - 133

Pöytäkirja on tarkastettu 
ja hyväksytty sähköisesti

Puheenjohtaja Rainer Lehti § 117-123 ja § 125-133
                                          Sampsa Kataja § 124

Pöytäkirjanpitäjä Marika Luoma

Tarkastajat Sanna Grönmark
                                          Sari Kalliokorpi

Pöytäkirja yleisesti 
nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa www.satakunta.fi pöytäkirjan allekirjoittamisen
jälkeen

hallintopäällikkö
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SL/328/03.00.00/2021

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN 2050 OSALLISTUMIS- JA 
ARVIOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman antaa 
Satakunnan kunnille, asukkaille ja yhdistyksille, viranomaisille ja sidosryhmille sekä 
muille kaavoituksesta kiinnostuneille tietoa maakuntakaavan lähtökohdista, alustavista 
tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos 
laadittiin alkuvuoden 2022 aikana. Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 14.3.2022 (MH 
§ 17) pidetyssä kokouksessaan hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
luonnoksen, asettaa suunnitelman julkisesti nähtäville ja pyytää osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman luonnoksesta lausunnot kunnilta, viranomaisilta ja sidosryhmiltä. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos 
asetettiin nähtäville 1.4.-13.5.2022 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
koskevat lausunnot pyydettiin antamaan 10.6.2022 mennessä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta saaduista mielipiteistä ja 
lausunnoista laadittiin syksyn kuluessa yhteenvedot ja alustavat vastineet, joita esiteltiin 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhteistyöryhmälle (SataYTR2050) ja Satakuntaliiton 
maakuntastrategia- ja maakuntakaavatoimikunnalle 8.11.2022. Satakuntaliiton 
maakuntahallitus hyväksyi vastineet 22.11.2022 (MH § 100). Vastineraportit julkaistiin 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 verkkosivuilla. Lisäksi mielipiteen antaneille 
lähetettiin vastineet kirjeitse tai sähköpostitse.
 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on muutettu ja 
täydennetty vastineiden ja muiden täsmentyneiden tietojen perusteella. Muutoksia ja 
täydennyksiä on esitelty 7.12.2022 Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhteistyöryhmälle 
(SataYTR2050) ja Satakuntaliiton maakuntastrategia- ja maakuntakaavatoimikunnalle.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan 
liitteenä. Asiakirjaan on tehty muutokset ja täydennykset punaisella värillä. 

Valmistelijat: alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf 
maakunta-arkkitehti Daniel Nagy 
maakuntainsinööri Anne Nummela 
liikennesuunnittelija Esa Perttula 
ympäristöasiantuntija Anne Savola 

Täytäntöönpano: Satakunnan  maakuntakaavan  2050  osallistumis-  ja 
arviointisuunnitelma julkaistaan Satakuntaliiton verkkosivuilla. 

Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää 

1) hyväksyä  esityslistan  liitteen  mukaisen  Satakunnan 
maakuntakaavan  2050  osallistumis-  ja 
arviointisuunnitelman ja 
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2) varata Satakuntaliiton virastolle mahdollisuuden 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekniseen 
tarkistamiseen.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

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

Pykälät   117, 121-122, 128-132

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

Pykälät     118-120, 123-127

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

                 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite (posti / sähköposti)

Satakuntaliitto
Maakuntahallitus 
PL 260 
28101  PORI
kirjaamo@satakunta.fi 

Pykälät    118-120, 123-127

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

Liitetään pöytäkirjaan

19.12.2022
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

10/2022

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu 4

mailto:kirjaamo@satakunta.fi


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

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 Turku

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

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
(____) päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite

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

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Pykälät

Valituskirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja 
postiosoite

Pykälät

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

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan
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