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Johdanto  

 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 aloitusvaiheen yhteydessä on samanaikaisesti käynnistynyt kaavan ta-

voitevaihe. Tavoitevaiheessa on pyritty selvittämään kuntien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kes-

keisimpiä maakuntakaavan tavoitteita ja muodostamaan yhteinen näkemys Satakunnan maakuntakaavan 

2050 tavoitteista.  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoiteraportissa on kuvattu tavoitevaiheen osallistumis- ja vuorovai-

kutusmenettelyt, maakuntakaavan yleiset tavoitteet ja sisällölliset tavoitteet.  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun keskeisenä sisältönä oli valta-

kunnallisten ja muiden keskeisten tavoitteiden selvittäminen yhdessä asianomaisten viranomaisten kans-

sa.  Maakunnan omien kehittämistarpeiden täsmentämiseksi kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien nä-

kemyksiä kartoitettiin tavoitekyselyllä, jonka jälkeen järjestettiin kuntaneuvotteluja kuntien omien tarpei-

den pohjalta. 

Tavoite-esitysten yhteenvedot ja esitysten alustavia vastineita käsiteltiin Satakunnan maakuntakaavan 

2050 yhteistyöryhmässä ja maakuntastrategia- ja maakuntakaavatoimikunnassa, jonka jälkeen Satakunta-

liiton maakuntahallitus hyväksyi vastineet. Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteiden laatimistyössä 

on hyödynnetty voimassa olevien maakuntakaavojen tavoitteita. Satakunnan maakuntakaavan 2050 ta-

voitteiden luonnokset on valmisteltu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan sisäl-

tövaatimusten, valtakunnallisten ja maakunnallisten strategioiden, suunnitelmien ja ohjelmien sekä maa-

kunnan omien kehittämistarpeiden pohjalta. 

Tavoiteluonnoksia on käsitelty Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhteistyöryhmässä ja Satakuntaliiton 

maakuntastrategia- ja maakuntakaavatoimikunnassa. Lausuntokierroksen jälkeen Satakunnan maakunta-

kaavan 2050 tavoitteet käsitellään Satakuntaliiton maakuntahallituksessa. 
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1 Osallistuminen ja vuorovaikutus tavoitteiden asettamisessa  

1.1 Osallistumis- ja vuorovaikutusprosessi tavoitevaiheessa  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjen tavoitteena on jakaa tietoa 
kaavasta, hankkia kaavan suunnittelua varten tietoa, käydä vuoropuhelua osallisten kanssa ja tehdä kaa-
vaa yhteistyönä eri tahojen kanssa. Kaavan aloitusvaiheessa vuorovaikutus painottuu erityisesti tiedon 
hankkimiseen ja jakamiseen. Kuntien, viranomaisten, sidosryhmien ja toimijoiden kanssa käydään neuvot-
teluja Satakunnan maakuntakaavan 2050 koskevien lähtötietojen, tavoitteiden ja näkemysten kartoitta-
miseksi. Vuorovaikutus jatkuu kaavan suunnittelutyön valmistelu- ja ehdotusvaiheessa ja neuvotteluja jär-
jestetään tarpeen vaatiessa koko kaavaprosessin ajan. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimista koskeva aloi-
tusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 17.2.2022. Kokouksessa esiteltiin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman alustava luonnos ja käytiin läpi valtakunnalliset ja muut keskeiset kaavan tavoitteet. Viran-
omaisilta saadun palautteen pohjalta tarkistettua suunnitelmaluonnosta esiteltiin 1.3.2022 Satakuntalii-
ton maakuntastrategia- ja maakuntakaavatoimikunnalle sekä Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimis-
ta varten alkuvuonna 2022 perustetulle yhteistyöryhmälle (SataYTR2050).  

Osana aloitusvaihetta toteutettava tavoitevaihe käynnistyi Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta järjestetyn kuulemisen yhteydessä. Satakuntaliiton maakuntahallitus päät-
ti 14.3.2022 (MH § 17) pidetyssä kokouksessaan hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnok-
sen, asettaa suunnitelman julkisesti nähtäville ja pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnokses-
ta lausunnot kunnilta, viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnosta 
koskevien lausuntopyyntöjen kanssa samanaikaisesti 8.4.2022 lähetettiin kysely kunnille, sidosryhmille ja 
viranomaisille, jonka pohjalta pyydettiin antamaan 10.6.2022 mennessä tavoite-esityksiä perustavoitteita 
tarkentaviksi maakunnallisiksi ja seudullisiksi tavoitteiksi. 

Yhteensä kolmetoista teemaa sisältävä tavoitekyselylomake oli laadittu maankäyttö- ja rakennuslain maa-
kuntakaavan sisältövaatimuksien sekä muiden tulevaisuuden muutostekijöinä tunnistettavien ilmiöiden 
pohjalta. Tavoitekyselyssä pyydettiin myös näkemys Satakunta-strategian Satakunnan maakuntasuunni-
telman 2050 mukaisista pitkän aikavälin kehittämistä ohjaavista tulevaisuuskuvista.    

Tavoitekyselyyn on vastannut Satakunnan kymmenen kuntaa, kolme viranomaista ja neljä sidosryhmiä 
edustavaa tahoa. Tavoite-esitysten pohjalta järjestettiin syksyllä 2022 neuvottelut niiden kuntien kanssa, 
jotka olivat vastausten yhteydessä sitä pyytäneet (Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Ko-
kemäki, Nakkila, Rauma, Ulvila). Lisäksi neuvoteltiin Satakunnan Museon ja elinkeinoelämän edustajien 
kanssa (Satakunnan yrittäjät, Satakunnan kauppakamari ja Rauman kauppakamari). 

Tavoite-esitysten yhteenvedot ja esitysten alustavia vastineita käsiteltiin Satakunnan maakuntakaavan 
2050 yhteistyöryhmässä (SataYTR2050) ja maakuntastrategia- ja maakuntakaavatoimikunnassa 8.11.2022. 
Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi vastineet 22.11.2022 (MH § 100). Raportit saaduista tavoite-
esityksistä ja niihin laadituista vastineista julkaistiin Satakunnan maakuntakaavan 2050 verkkosivuilla.  

Tavoiteluonnoksia on käsitelty Satakunnan maakuntakaavan 2050 yhteistyöryhmässä (SataYTR2050) ja 
Satakuntaliiton maakuntastrategia- ja maakuntakaavatoimikunnassa 7.12.2022. Satakuntaliiton maakun-
tahallitus päätti XX.XX.XXXX (MH § XX) pidetyssä kokouksessaan hyväksyä Satakunnan maakuntakaavan 
2050 tavoiteluonnokset sekä pyytää luonnoksista kunnilta, sidosryhmiltä ja viranomaisilta lausunnot. 
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1.2 Kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien tavoitteet  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esityksissä on tuotu esille maakunnan elinvoimaisuuden ja sen 
edellytyksenä nähdyn hallitun ja toimivan yhdyskuntarakenteen turvaamisen keskeistä merkitystä. Tavoi-
te-esityksissä haluttiin kiinnittää huomiota myös alueiden käytön kestävyyden ja resurssitehokkuuden 
merkitykseen. Maakuntakaavan suunnittelutyöltä odotetaan erilaisten käyttötarkoitusten huolellista ja 
tasapainottavaa yhteen sovittamista yhdyskuntien ominaispiirteisiin ja vahvuuksiin nojaten.   

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitysten yhteenvetona voidaan todeta maakunnan kehittä-
mistarpeiden keskittyvän elinkeinoelämän tarpeisiin, vihreän siirtymän hankkeiden edistämiseen sekä 
energian tuotantoon ja sähkönsiirtoon. Keskeisinä maakuntakaavan tavoitteina pidettiin myös kestävän 
liikkumisen edistämistä, virkistys- ja viherverkoston riittävyyttä, luonnon monimuotoisuuden turvaamista, 
kulttuuriympäristön vaalimista sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja sen vaikutuksiin varautumista. Ta-
voite-esityksissä nousi vahvasti esiin myös kansalliseen turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvät nä-
kökulmat. 

2 Maakuntakaavan tavoitteet  

2.1 Maakuntakaavan yleiset tavoitteet  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 perustavoitteet määritellään maankäyttö- ja rakennuslain yleisten 
alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaa-
van sisältövaatimusten sekä valtakunnallisten ja maakunnallisten strategioiden, ohjelmien ja suunnitel-
mien pohjalta Satakunnan maakunnalliset olosuhteet ja erityistarpeet huomioiden. Laadittaessa Satakun-
nan maakuntakaavaa 2050 huomioidaan naapurimaakuntien voimassa olevat tai vireillä olevat maakunta-
kaavat ja yhteensovitetaan maakuntien tavoitteita erityisesti koskien aluerakenteen ja liikenneverkon ta-
voitteita sekä ympäristöön liittyviä näkökulmia kuten vesistöalueet, maisema-alueet ja viherverkosto.  

Satakunta-strategiassa on määritelty maakunnan tavoiteltu kehitys, jota pyritään konkretisoimaan Sata-
kunnan maakuntakaavalla 2050. Satakunnan maakunnallisia strategioita, selvityksiä ja suunnitelmia tar-
kastellaan tavoitevaiheessa Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteiden näkökulmasta. Satakunnan 
maakuntakaavan 2050 tavoitevuosi on 2050 Satakunta-strategian maakuntasuunnitelman tavoitevuoden 
mukaisesti. 

 

Kuva 1 Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteiden muodostaminen 
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Satakunnan maakuntakaava 2050 laaditaan kokonaismaakuntakaavana, jolloin käsitellään yhdyskuntara-
kenteeseen, alueiden käyttöön ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä koko maakunnan alueella. Maakun-
takaavan yleinen sisältö määräyty maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n ja 71 b §:n mukaan. Maakuntakaa-
van sisältövaatimukset ovat oikeudellisesti sitovia ja niiden huomioon ottaminen on kaavan lainmukai-
suuden edellytys.  

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakun-
nan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella 
kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka use-
amman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan keskeisenä lähtökohtana ovat voimassa olevat Satakunnan 
maakuntakaavat. Kaavojen kehittämistarpeita tarkastellaan suhteessa olosuhteissa, ympäristössä ja tieto-
perustassa esiin tulleisiin muutoksiin ja suunnittelun perustana olevien tavoitteiden, strategioiden ja 
suunnitelmien ja lainsäädännön muutoksiin sekä maakuntakaavan toteutumisen seurannan kautta esiin 
nousseisiin tarkistamistarpeisiin. 

2.2 Maakuntakaavan sisällölliset tavoitteet  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet on kuvattu maankäyttö- ja rakennuslaissa maakuntakaaval-
le asetettujen sisältövaatimusten mukaisessa järjestyksessä. Sisältövaatimusten mukaiset tavoitteet muo-
dostavat yhdessä Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitekokonaisuuden. Otsikoiden alla luetellaan en-
sin otsikoiden sisältöön liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jonka jälkeen kuvataan Sata-
kunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n sisältövaatimusten mukaan maakuntakaavassa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota: 
 

1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen  
-sisältää MRL 71 b §, vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset 

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. 

Tulevaisuuden muutostekijöistä ilmastomuutos ja luontokato ovat mukana Satakunnan maakuntakaavan 
2050 tavoitteissa. Kansallinen turvallisuus ja huoltovarmuus on myös huomioitu myös erillisenä kokonai-
suutena tavoitteita laadittaessa maankäyttö- ja rakennuslain 4 a §:n mukaisesti. 

2.2.1 Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja 
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritys-
toiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotan-
nolle. 
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Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijai-
sesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen 
eheyttä.  
 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien 
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalvelui-
den kehittämistä.  
 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkolii-
kenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
 
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

 
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten jär-
jestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannal-
ta herkistä alueista. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja 
metsäalueiden säilymisestä. 
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Haitalli-
sia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toiminto-
jen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoi-
tetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. 
 
Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä 
saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet 

Satakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaista kehittämistä ja elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiä sekä kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista tuetaan hyödyntämällä maakun-
nan ominaispiirteitä, edistämällä toimivia liikenneyhteyksiä, elinympäristön laadun parantamista ja luon-
nonvarojen kestävää käyttöä. Merellisiä toimintoja kehitetään ottaen huomioon meriympäristön hyvä tila 
ja vedenalaisen luonnon monimuotoisuus. 

 

Satakunnan monikeskuksinen ja verkottuva alue- ja yhdyskuntarakenne perustuu olemassa olevaan ra-
kenteeseen ja tasapainoiseen merialueen, rannikon, taajamien ja maaseutualueiden kehittämiseen. Ta-
voitteena on vähähiilinen ja resurssitehokas alue- ja yhdyskuntarakenne, jossa työpaikat, palvelut ja va-
paa-ajan alueet ovat hyvin saavutettavissa eri väestöryhmien kannalta ja eri liikkumismuodoilla. Kehitet-
täessä alue- ja yhdyskuntarakennetta edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja huomioidaan 
viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämisedellytykset. Maakuntakaavan alue- ja yhdyskunta-
rakenteen kehittäminen nojautuu väestön, palvelujen ja tuotannon kehitysarvioihin. 

 

Satakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen perustuvia kehittämisvyöhykkeitä vahvistetaan elin-
keinotoiminnan ja väestön keskittyminä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Satakunnan alue- ja yhdyskun-
tarakennetta kehitettäessä huomioidaan valtakunnalliset ja ylimaakunnalliset aluerakenteelliset ja toi-
minnalliset kokonaisuudet. 
 
Osana tarkoituksenmukaista ja toimivaa alue- ja yhdyskuntarakennetta huomioidaan viherrakenne, jolla 
on merkitystä erityisesti alueiden välisen kytkeytyneisyyden ja ekologisten yhteyksien kannalta ottaen 
huomioon luonnon monimuotoisuuden, virkistyksen sekä ilmastonmuutoksen näkökulmat. Yhtenäisille, 
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hyville tai maiseman kannalta tärkeille pelto- ja metsäalueille ei osoiteta muuta maankäyttöä ilman eri pe-
rusteita. Maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten maankäytölliset mahdollisuudet varmistetaan maa-
kuntakaavalla. 
 
Kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta edistetään Satakunnassa kehittämällä kyläverkostoa sen omis-
ta lähtökohdista, missä otetaan huomioon olemassa olevat rakenteet, palvelujen saatavuus, elin-
keinotoiminnan monipuolisuus sekä ympäristöarvojen säilyminen.  
 

Satakunnan kaupan palveluverkkoa kehitettäessä turvataan kaupan alueiden riittävyys, monipuolisuus se-
kä hyvä saavutettavuus niin kaupan logistiikan kuin asukkaiden palveluiden saavutettavuuden näkökul-
masta. Keskusta-alueita priorisoidaan ensisijaisina kauppapaikkoina, ja tilaa vaativan kaupan erityisluonne 
huomioidaan.  

 

Aluerakenteen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat myös Satakunnan varuskunnat. Alueidenkäytön suun-
nittelussa otetaan huomioon maanpuolustuksen tarpeet siten, että turvataan riittävät alueidenkäytölliset 
edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnoille sekä muille maanpuolustuk-
sen toimintamahdollisuuksille samalla kun huomioidaan muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laa-
dun ja säilytettävien ympäristöarvojen sekä elinkeinojen harjoittamisen asettamat vaatimukset.  

 

Satakunnan merkittävät tulvariskialueet, tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja tulviin varautuminen 
huomioidaan alueiden käytön suunnittelussa. Tavoitteena on, että vesistöalueille ei synny uusia tulvaris-
kikohteita.  

 

Alueiden käytön suunnittelulla ja toimintojen sijoittelulla muodostetaan viihtyisää ja toimivaa elinympä-
ristöä ja haittavaikutuksia asutukselle ja muulle ympäristölle pyritään ennalta ehkäisemään. Tavoitteena 
on, että Satakunnan maakunta tarjoaa asukkailleen myös tulevaisuudessa viihtyisän, turvallisen ja terveel-
lisen elinympäristön.  
 

Alueiden käytön suunnittelun keinoin edistetään ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti 
kestävän ja vetovoimaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen luomista Satakunnassa.  

 

2.2.2 Alueiden käytön ekologinen kestävyys  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueiden käytöllä huolehditaan valtakunnallisesti 
arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Edistetään luonnon moni-
muotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. Huolehditaan virkis-
tyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet  

Tavoitteena on, että olemassa oleva ympäristö (luonto ja rakennettu ympäristö) on lähtökohtana Sata-
kunnan alueiden käytön suunnittelulle. Maankäytön suunnittelun keinoin edistetään ekologisesti, sosiaali-
sesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävän sekä vetovoimaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen luomista 
Satakunnassa. Tavoitteena on, että Satakunnan maakunta tarjoaa asukkailleen myös tulevaisuudessa viih-
tyisän, turvallisen ja terveellisen elinympäristön, missä ympäristön ekologista kestävyyttä ei ylitetä tai 
vaaranneta. 

Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yh-
tenäiset luonnonalueet sekä melutasoltaan muuta ympäristöä hiljaisemmat alueet. Toimintojen keskinäi-
sissä aluevarausperiaatteissa kiinnitetään erityistä huomiota ihmisen terveydelle aiheutuvien haittojen ja 
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riskien ennalta ehkäisemiseen ja luontoon kohdistuvan kuormituksen vähentämiseen sekä ilmastonmuu-

toksen hillintään ja sopeutumiseen. Toimintojen sijoittamisella pyritään vaikuttamaan vähähiilisen ja re-
surssitehokkaan alue- ja yhdyskuntarakenteen muodostumiseen. 

Lajien säilymistä ja liikkumista turvataan ekologisen viherverkoston sekä luonnon monimuotoisuuden säi-
lymistä edistäen. Yhtenäisille, hyville tai maiseman kannalta tärkeille pelto-, metsä- ja suoalueille ei osoi-
teta muuta maankäyttöä ilman erityisiä perusteita. Erityistä huomiota kiinnitetään ekologisten yhteyksien 
säilymiseen suojelualueiden välillä. 

2.2.3 Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt  

Liikenne  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti 
olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -
palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmu-
kohtien toimivuudelle.   

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus- ja 
kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien 
ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien 
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä- liikkumis- ja kuljetuspalvelujen 
kehittämistä. Merkittävät uudet asuin-, työpaikka ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne 
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 

Satakunnan maakuntakaava 2050 tavoitteet  

Alueidenkäytön suunnittelussa edistetään kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja 
viestintäyhteyksien sekä ratojen, maanteiden ja vesiväylien toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä 
ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja. Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnalli-
sesti merkittävien satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.  

Edistetään matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvataan alueiden käytölliset edellytykset julkiselle 
liikenteelle sekä eri liikennemuotojen kehittämiselle. Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava tavara- 
ja henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten toiminta- ja kehittämisedellytykset.  

Suunnittelussa edistetään kestävää liikennejärjestelmää, liikenteen sujuvuutta ja toimivuutta sekä liiken-
neturvallisuutta. Alueiden käytön suunnittelussa kiinnitetään huomiota liikkumis- ja kuljetustarpeen vä-
hentämiseen. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen sekä kestävien matkaketjujen kehittymistä ediste-
tään. Taajamien yhdyskuntarakennetta eheytetään ja merkittävät uudet asuin- ja työpaikka- sekä palvelu-
jen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutetta-
vissa. 

Alueiden käytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvar-
mistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet. 
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Energiahuolto   

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuuli-
voimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen 
tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödyn-
netään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien 
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten jär-
jestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannal-
ta herkistä alueista. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet  

Satakunnassa tuotetaan uusiutuvaa energiaa monipuolisesti ja kestävästi osana Suomen energiaomava-
raisuutta. Tavoitteena on luoda alueidenkäytölliset edellytykset monipuolisen uusiutuvan energiatuotan-
non kehittämiseen Satakunnassa. Maa- ja merituulivoiman, aurinkoenergian ja bioenergian tuotannon 
suunnittelussa huomioidaan ympäröivä maankäyttö ja lähiympäristö, asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuu-
rikohteet sekä maiseman erityispiirteet. 

Edistetään kaasuverkoston kehittämistä Satakunnassa ja verkon kytkeytymistä valtakunnalliseen ja kan-
sainväliseen verkostoon. 

Turvataan alueiden käytölliset edellytykset ydinvoiman tuotantokeskittymälle ja ydinjätteen loppusijoi-
tukselle Eurajoen Olkiluodossa. 

Valtakunnallisen energianhuollon kannalta merkittävät voimalinjat turvataan suunnittelussa. Voimajohto-
linjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.  

Vastataan bioenergian tuotannon tarpeisiin kehittämällä kuljetusten ja varastoinnin toimivuutta. Luodaan 
alueidenkäytölliset edellytykset terminaalialueille.  

Vesihuolto   

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien 
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten jär-
jestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannal-
ta herkistä alueista. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 
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Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet   

Vesihuollon tarpeet ja vesiensuojelu huomioidaan alueiden käytön suunnittelussa ja toimintojen sijoitte-
lussa valuma-alueittain. Turvaamalla pohjavesivarat varmistetaan vedenhankinnalle hyvälaatuinen raaka-
vesi. Vedenhankinta varmistetaan kiertoyhteyksin tai yhdysvesijohdoin muiden laitosten verkostoihin 
ja/tai useamman vedenottamon avulla. 

Jätehuolto ja kiertotalousalueet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet   

Jätehuollossa korostetaan jätteiden syntymisen ehkäisemistä, määrän ja haitallisuuden vähentämistä sekä 
hyödyntämisen edistämistä lajittelua, keräystä ja kierrätystä tehostamalla. Tavoitteena on jätehuollon jär-
jestäminen siten, että siitä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tavoitteena on luoda alueiden-
käytölliset edellytykset jätteenkäsittelyalueille ja -laitoksille ja mahdollistetaan kiertotalouteen liittyvän 
toiminnan kehittäminen. 

2.2.4 Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Alueiden käytöllä luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsä-
alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja - elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet  

Tavoitteena on turvata luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Satakunnan pohja- ja pinta-
vesien säilyminen käyttökelpoisena ja puhtaana turvataan ja samalla edistetään vesien hyvän tilan saavut-
tamista ja ylläpitämistä.  

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteen sovittamista edistetään maankäytön suunnittelun kei-
noin. Pohjavesialueille ei sijoiteta sellaista uutta toimintaa, joka aiheuttaa pohjavesille erityistä vaaraa. 
Maaperän suojeluun sekä maiseman ja luonnonarvojen vaalimiseen kiinnitetään huomiota. 

Kasvu-, ympäristö- sekä energiaturpeen tuotannon jatkamismahdollisuuksiin tulevaisuudessa kiinnitetään 
huomiota Satakunnan huoltovarmuuden turvaamisen ja elintarviketuotannon näkökulmasta ottaen sa-
malla huomioon niin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta kuin vesistöjen valuma-alueita koskevat tavoit-
teet.  

2.2.5 Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Edistetään koko maan monikeskuksista verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta ja tue-
taan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoi-
minnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannol-
le. 
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Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet 

Elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä edistetään hyödyntämällä maakunnan vahvuuksia ja 
sijaintia Suomessa ja Selkämeren rannikolla. Maakunnan kansainvälistä ja kansallista saavutettavuutta 
lisätään kehittämällä Satakunnan liikenneverkkoa osana tasapainoista ja toimivaa aluerakennetta. 
Liikenneyhteyksien jatkuvuus ja solmupisteiden kehittämismahdollisuudet varmistetaan kilpailukyvyn 
kehittämiseksi.  

 
Alueiden käytön suunnittelussa edistetään kestävää liikennejärjestelmää, liikenteen sujuvuutta ja 
toimivuutta sekä liikenneturvallisuutta. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen sekä kestävien 
matkaketjujen kehittymistä edistetään eheyttämällä taajamien yhdyskuntarakennetta ja parantamalla 
työpaikkojen, asutuksen ja palvelujen saavutettavuutta. 
 
Luodaan alueidenkäytölliset edellytykset elinkeinotoiminnan kehittämistarpeisiin sovittamalla tarpeet 
yhteen muiden alueidenkäyttötavoitteiden sekä elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
liittyvien vaatimusten kanssa. Elinkeinotoimintaan liittyvien alueiden suunnittelussa hyödynnetään 
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää. Alueiden käytön suunnittelussa otetaan 
huomioon elinkeinotoiminnan toimintaympäristöön kuten liikenteeseen, energiahuoltoon, vesi- ja 
jätehuoltoon sekä kiertotalouteen liittyvät kehittämistarpeet.  
 
Edistetään elinkeinoelämän työvoiman tarpeisiin liittyvien vetovoimaisten asuinalueiden ja palvelujen 
alueiden kehittämistä.  
 
Satakunnan vetovoimaisuutta asumiselle ja elinkeinotoiminnalle edistetään huomioimalla meriympäristö, 
monimuotoinen luonto sekä monipuoliset kulttuuri- ja liikkumisympäristöt. 
 

2.2.6 Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-
sesta.  

Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä 
saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet 

Arvokkaat maisemat, kulttuuriympäristöt ja luonnon ominaispiirteet luovat alueellisesti, ajallisesti ja koh-
detyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme ja maakuntamme historiasta ja kehityksestä sekä 
kuvastavat Suomen ja Satakunnan identiteettiä ja sisäistä monimuotoisuutta. Alueiden käytön suunnitte-
lussa kiinnitetään huomio historiallisen kerroksellisuuden säilyttämiseen ja sen yhteen sovittamiseen uu-
den maankäytön kanssa. 

Maankäytön suunnittelussa ja toimintojen sijoittelussa otetaan huomioon arvokkaat maisemat, kulttuu-
riympäristöt ja muinaisjäännökset sekä luonnonarvoihin liittyvät maisemalliset erityispiireet. Elinympäris-
tön viihtyisyyttä edistetään huomioimalla suunnittelussa ja rakentamisen ohjaamisessa rakennetun ympä-
ristön ajallinen kerroksellisuus ja maakunnallinen maisemarakenne.  

Satakunnalle ominaisten arvokkaiden maisemien, muinaisjäännösten ja rakennettujen ympäristöjen muo-
dostamien kokonaisuuksien säilyttämistä edistetään. Kulttuuriympäristöjen vaalimisessa korostetaan Sa-
takunnan historiallisten kaupunkien merkitystä aluerakenteessa sekä asutuksen ja kulttuurin historiallista 
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jatkumoa ja ajallista kerroksellisuutta. Arvokkaat maisema-alueet edustavat kunkin maisemamaakunnan 
ja maisemaseudun tyypillisiä piirteitä ja niiden arvo perustuu kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun 
viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. 

Satakuntalaisen maiseman, rakennusperinteen, historiakerrostumien ja luonnonarvojen erityispiirteitä 
sekä laajojen yhtenäisten kulttuurimaisemien säilyttämistä vaalitaan osana ihmisten elinympäristöä ja 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.  

Alueiden käytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden 
monimuotoisuuden säilymistä. Kiinnitetään erityistä huomiota luonnon- ja maisemansuojelun kannalta 
arvokkaiden geologisten muodostumien vaalimiseen.   

2.2.7  Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudes-
ta. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet 

Turvataan kattava ja laadukas virkistysalueiden ja viherkäytävien muodostama verkosto. Verkostoa kehi-
tetään käyttäen hyväksi virkistys-, suojelu, maa- ja metsätalousalueita sekä viherkäytäviä ja tiestöä. Lisäksi 
maakunnallisten ja ylimaakunnallisten ulkoilureittien yhteystarpeet turvataan.  

Veneväylien ja veneilyyn liittyvien satamien sekä erilaisten tukikohtien huomioimisella pyritään edistä-
mään veneilyn sekä saariston virkistysalueiden käyttömahdollisuuksia. 

Kiinnittämällä huomiota virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyyteen luodaan samalla mahdolli-
suus luonto- ja kulttuurimatkailulle, edistetään matkailukeskusten verkottumista ja vapaa-ajan toimintoi-
hin soveltuvien alueiden kehittämistä toimivina palvelukokonaisuuksina. Toimintoja edistettäessä kiinni-
tetään huomiota siihen, että alueiden pääasiallista käyttötarkoitusta tai niiden suojelutavoitteita ei vaa-
ranneta. Puolustusvoimien hallitsemilla alueilla puolustusvoimien käyttötarve on ensisijainen. 

2.2.8 Ilmastonmuutos ja luontokato  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijai-
sesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen 
eheyttä.  

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkolii-
kenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoi-
tetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymis-
tä.  

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudes-
ta. 
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Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. 
Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä 
saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuuli-
voimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.  

Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-
sesta.  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet 

Alueiden käytön suunnittelussa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen so-
peutuminen ja varautuminen sekä luontokato. 

Tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta edistämällä vähähiilisen ja resurssitehokkaan alue- ja yhdyskun-
tarakenteen muodostumista, ympäristöllisesti kestävää uudistumista, uusiutuvaa energiatuotantoa, kier-
totaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä hiilinielujen kehittymistä. 

Edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista varautumalla pitkällä aikavälillä tapahtuviin muutoksiin ja 
muutosten vaikutuksiin alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä viherrakenteeseen. 

Tavoitteena on, että Satakunnan ympäristön ominaispiirteistä ja vahvuuksista huolehtiminen tukee maa-
kunnan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden ylläpitämistä, ekologista kestävyyttä, luonnon monimuo-
toisuutta, ekosysteemien elpymistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.  

2.2.9 Kansallinen turvallisuus ja huoltovarmuus  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet 

Turvataan maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, väestönsuojelun, pelastustoimen sekä 
huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistetaan, ettei niistä vastaavien tahojen toimin-
tamahdollisuuksia heikennetä.  

Maanpuolustukseen liittyvien aluevalvonnan, varuskuntien, harjoitusalueiden, varikoiden tai muiden Puo-
lustusvoimien toimintojen sekä rajavalvonnan ja rajaturvallisuuden toiminta ja kehittämistarpeet turva-
taan alueiden käytön suunnittelussa. 

Vahvistetaan huoltovarmuutta turvaamalla energian tuotantoon, energian siirtoon ja energiahuoltoon se-
kä maa- ja metsätalouteen ja elintarviketeollisuuteen liittyvät kehittämistarpeet. Alueiden käytön suunnit-
telussa kiinnitetään huomiota huoltovarmuuden kannalta kriittiseen teollisuuden kehittämisedellytyksiin 
sekä terveydenhuollon toimivuuden kannalta merkittäviin toimintoihin. Alueiden käytön suunnittelussa 
huolehditaan puhtaan veden saatavuudesta ja jätevesien käsittelystä. 

Turvataan Suomen ja Satakunnan huoltovarmuuden kannalta merkittävien logistisien yhteyksien kehittä-
mistarpeet: meriväylät, satamat, terminaalit, raide- ja maantieyhteydet sekä lentoliikenneyhteydet.  
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Alueiden käytön suunnittelussa pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden 
heikkenemistä Suomen ja Satakunnan huoltovarmuudelle, kriittiselle infrastruktuurille ja ekosysteemeille 
sekä elinkeinoille kuten maa- ja metsätaloudelle aiheuttavia riskejä.  

2.2.10 Teemojen tavoitteet muodostavat yhdessä kokonaisuuden  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteet on jaoteltu maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavan 
sisältövaatimusten mukaisiin otsikoihin ja teemoihin. Tavoitteet muodostavat yhdessä tavoitekokonai-
suuden. Laadittaessa Satakunnan maakuntakaavaa 2050 teemojen tavoitteet sovitetaan yhteen.  
 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitekokonaisuuden keskiössä ovat IHMINEN, YMPÄRISTÖ, TULE-
VAISUUS. Satakunnan maakuntakaavan tavoitteena on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuu-
risesti kestävä ja vetovoimainen Satakunta.  
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Satakunnan maakuntakaava 2050: 

https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/vireilla-olevat-maakuntakaavat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATAKUNTALIITTO 

Postiosoite: PL 260, 28101 Pori 

Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori 

Info puh. (02) 620 4312 

kirjaamo@satakunta.fi 
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